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Dragi cititoare şi cititori, 

La sfârşitul lui 2013 am acceptat cu 
inima deschisă propunerea World Vision 
România de a deveni ambasadorul 
fundaţiei şi al tuturor copiilor mai puțin 
norocoşi care locuiesc la sate. Voi face 
tot ce pot pentru a le oferi şansa unui 
viitor mai bun - vreau ca ei să poată 
merge la şcoală în fiecare zi, să fie 
sănătoşi şi bine îngrijiţi, să înveţe să-şi 
spună părerea şi să dialogheze cu cei 
din jur, să-şi poată descoperi talente şi 
pasiuni, să poată visa să aspire la orice 
profesie în viaţă.

Sunt fericită şi onorată să pot susţine 
toate proiectele pe care World Vision 
România le desfăşoară în sprijinul noii 
generaţii din mediul rural, precum şi al 
părinţilor şi bunicilor lor - toţi aceşti 

oameni au nevoie în România de astăzi 
de mai multă susţinere şi atenţie.

Primul proiect în care m-am implicat 
activ este "Donator de viitor" - un 
proiect prin care fiecare dintre noi poate 
susţine un copil defavorizat din judeţul 
Dolj să crească frumos. Mai mult decât 
atât, ajutând un copil le dăm o şansă 
tuturor copiilor din satul în care trăieşte 
şi, concomitent, întregii comunităţi.

Vă invit să veniţi alături de mine şi 
ceilalţi donatori şi să trăiţi astfel emoţia 
gestului care contează.
 

Oana Cuzino

Ambasador World Vision România 
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Invitaţie 
pentru cititori

Privind retrospectiv la cei 24 de ani de 
prezenţă în România, credem că 
intervenţia noastră semnificativă şi 
oportună a schimbat considerabil vieţile 
celor mai vulnerabili copii din mediul 
rural şi nu numai. Oportună  - pentru că 
prin acţiunile noastre au dobândit din 
copilărie “acceleratorul” care nu mai 
poate fi recuperat la vârsta adultă. 
Semnificativă - pentru că am stimulat 
progresul, am generat sustenabilitate şi 
am creat şanse pentru un viitor mai bun.

De-a lungul anilor, ne-am concentrat pe 
misiunea noastră – aceea de a ajuta 
comunităţile să iasă din sărăcie şi să 
clădească un viitor mai bun pentru copiii 
lor. Fiecare călătorie pe care o fac în 
ţară îmi arată cât de valoroase sunt 
programele noastre pentru oamenii 
care trăiesc în cele mai dificile condiţii  -  

în multe asemenea cazuri, World Vision 
România reprezintă singurul partener şi 
raza de speranţă.

În ultimii ani ne-am străduit să 
demonstrăm într-un mod obiectiv cum 
viaţa fetelor și băieților din întreaga țară 
este îmbunătăţită de programele 
noastre, al căror impact este dovedit de 
mii de poveşti. Astfel am ajutat 
donatorii noștri și stakeholder-ii să 
înțeleagă transformarea reală realizată 
în comunitățile noastre în beneficiul 
bunăstării copiilor. Motivul pentru care o 
facem este pasiunea noastră profundă 
de a ne concentra doar pe ceea ce este 
în beneficiul copiilor și de a găsi 
modalități de a face acest lucru mereu 
mai bine și mai eficient.

Vă invit să citiţi despre rezultatele 

noastre din 2013 şi să aflaţi despre 
bilanţul unor proiecte cu impact zonal,
regional şi naţional. Veţi afla cum am 
influenţat vieţile a peste 290.000 de 
copii şi tineri dezavantajaţi, precum şi 
ale familiilor lor. 
Sperăm că astfel vă convingem să veniţi 
alături de noi. Vă mulţumim.

Cătălin A. Popa

Director Executiv 

World Vision România 

PENTRU COPII. 
PENTRU MAI BINE.
PENTRU VIITOR.
PRIN TINE.
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DESPRE NOI

World Vision România este o organizație 

creştină, care desfăşoară programe de 

intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare 

şi advocacy. Organizaţia noastră se 

concentrează asupra muncii cu copiii, familiile 

şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei 

şi nedreptăţii. Inspiraţi de valori creştine, 

lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile, 

indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

Suntem membru al parteneriatului World 

Vision International care activează în 

aproape 100 de ţări. În întreaga lume, 

organizaţia funcţionează după aceleaşi 

principii şi se bazează pe aceleaşi valori în 

activitatea sa.

Experiență
Know-how
Credibilitate
Proiecte pe termen lung

În 24 de ani am schimbat în mai 
bine vieţile a 500.000 de copii 
şi adulţi care trăiesc în peste 
400 de comunităţi rurale.

VIZIUNEA
NOASTRĂ:

Viziunea noastră pentru 
fiecare copil, viaţa în toată 
plinătatea ei.
Ruga noastră pentru fiecare 
suflet, voinţa de a o împlini.

VALORILE
NOASTRE:

Suntem creştini.
Suntem devotaţi celor săraci.
Preţuim oamenii.
Suntem buni administratori.
Suntem parteneri.
Suntem receptivi.
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Fundaţia World Vision şi-a început activitatea 

în România în 1990 şi a influenţat în cei 

aproape 25 de ani de activitate, în mod direct 

sau indirect, vieţile a peste 500.000 de copii 

şi adulţi, desfăşurând anual peste 40 de 

proiecte.

Am lansat prima noastră intervenţie ca 

răspuns la situația dificilă a celor 100.000 de 

copii aflaţi la vremea respectivă în instituții, 

o situație umanitară care a impresionat 

întreaga lume imediat după căderea 

regimului comunist. World Vision a devenit 

astfel un partener important al Guvernului 

României în reforma pentru Protecția 

Copilului, contribuind la scăderea numărului 

de copii din instituții prin dezvoltarea de 

servicii alternative la instituționalizare şi 

demonstrând impactul asupra vieţii copiilor 

atunci când comunitatea îşi ia rolul în serios.

În 1997 am demarat la Iaşi primul program 

de dezvoltare comunitară din România şi din 

parteneriatul World Vision International în 

Regiunea Europa de Est şi Orientul Mijlociu. 

De-a lungul timpului au urmat altele. În 2013, 

am desfăşurat programe de dezvoltare 

comunitară susţinute de contributori străini 

în 7 judeţe şi am iniţiat primul proiect local 

de dezvoltare comunitară finanţat de 

donatori individuali români - Donator de Viitor. 

Desfăşurăm programe de dezvoltare 

comunitară pentru a sprijini şi a mobiliza 

comunităţile să găsească soluţii şi resurse 

locale pentru a depăşi situaţiile dificile şi a 

deveni astfel comunităţi active, implicate, 

capabile să construiască viitorul propriilor 

copii.

Activităţile noastre din comunitate vizează 

cinci paliere principale: educaţie, sănătate, 

dezvoltare economică, advocacy şi 

dezvoltare spirituală. De asemenea, 

intervenim în situaţii de urgenţă, oferind 

sprijin persoanelor lovite de calamităţi, 

precum şi asistenţă pentru protecţia 

copilului. Astfel în timpul inundaţiilor sau 

căderilor masive de zăpadă am ajutat în mod 

special copiii şi familiile afectate. 

DE-A LUNGUL
TIMPULUI



NE-AM PROPUS SĂ SCHIMBĂM 
ÎN BINE VIEŢILE A 260.000 DE 
COPII ŞI TINERI VULNERABILI 
STIMULÂNDU-I SĂ SE IMPLICE 
ÎN ACŢIUNILE COMUNITĂŢII ŞI 
SĂ PARTICIPE ASTFEL LA 
LUAREA DECIZIILOR. 

Pentru aceasta ne-am axat pe următoarele 

obiective: 

1. Să ajutăm comunităţile să considere  

 drepturile și protecția copilului o prioritate.

2. Să contribuim la dezvoltarea rurală   

 durabilă prin parteneriate strategice.

3. Să creştem capacitatea comunităților de  

 a-şi reduce vulnerabilitățile și de a-şi  

 elabora propriile strategii publice.

4. Să stimulăm tânara generație să   

 contribuie la dezvoltarea comunităţii.

5. Să creştem capacitatea cetăţenilor de a  

 pleda pentru sisteme echitabile menite să  

 asigure bunăstarea copiilor.

6. Să abordăm cauzele profunde ale crizei  

 socio-economice și morale, iar  în   

 parteneriat cu bisericile și alte părți  

 interesate, să promovăm un   

 comportament creștin, prin rugăciune,  

 grijă și dărnicie.

Astfel ne-am aliniat la obiectivele strategice 

definite la nivel global în parteneriatul World 

Vision International şi am conceput 

programele din teren în concordanţă cu 

acestea. În acest fel, toate proiectele noastre 

de dezvoltare comunitară au ca scop 

bunăstarea copilului, familiilor şi 

comunităţilor rurale.
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STRATEGIA
NOASTRĂ
2011 - 2013

Impact direct asupra a 

291.147 

de copii prin campanii de 
advocacy pentru 
sănătate și educație

95.000 
de beneficiari indirecți 
prin programe de 
dezvoltare spirituală

42.627 
de copii şi

13.233 

de adulţi beneficiari 
direcţi de programe 
multi-sectoriale

IMPACT ÎN 2011-2013
Pentru  noi  bunăstarea copilului este strâns 

legată de bunăstarea familiei şi a 

comunităţii în care trăieşte. De aceea lucrăm 

împreună cu oamenii din fiecare comunitate 

pentru a rezolva problemele cu care se 

confruntă. Odată ajunşi într-o anumită 

comunitate, concepem împreună planul de 

activitate şi tot împreună îl punem în 

practică. Petrecem 10 – 12 ani în fiecare 

comunitate şi desfăşurăm activităţi în 

funcţie de nevoile locale specifice pentru că 

mentalităţile şi comportamentele se schimbă 

în timp. Ne preocupă toate aspectele care 

ating viaţa copiilor: educaţia, sănătatea, 

condiţiile economice, spirituale şi civice.

Ceea ce ne propunem prin toate programele 

pe care le desfăşurăm este ca familiile şi 

comunitatea să se ridice prin propriile forţe 

şi să construiască un viitor mai bun pentru 

copiii lor. Ei învaţă să identifice problemele 

comunitare, să găsească soluţii şi să-şi 

administreze mai eficient resursele şi 

oportunităţile. Toate activităţile noastre îi 

determină să participe la viaţa satului, să-și 

dezvolte astfel spiritul civic si să se 

transforme în cetăţeni activi şi responsabili.  

Primul nostru program de dezvoltare 

comunitară s-a desfăşurat la Iaşi în perioada 

1997 - 2012. La finalul său am publicat un 

ghid care prezintă experienţa acumulată, 

metodele de lucru, barierele şi reuşitele  

înregistrate. Ulterior alte şapte proiecte au 

fost lansate în judeţele Cluj, Constanţa, Dolj, 

Ialomiţa, Vaslui şi Vâlcea. Aceste programe 

sunt finanţate prin fonduri provenind de la 

donatori majoritar străini. Începând cu 

octombrie 2013 avem şi donatori români, 

deocamdată exclusiv pentru comunităţile 

doljene.  Donatorii contribuie lunar pentru 

câte un copil cu care dezvoltă o relaţie 

personală, însă banii sunt folosiţi în 

beneficiul întregii comunităţi pentru 

rezolvarea celor mai acute probleme din 

fiecare sat. 
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FILOZOFIA DEZVOLTĂRII 
COMUNITARE  MARCA WORLD 
VISION INTERNATIONAL

7 PROGRAME DE 
DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ 
în judeţele Cluj, Constanța, 
Dolj, Ialomiţa, Vâlcea, 
Iași-Vaslui și Bucureşti - 
Sectorul 5

257.555 DE 
OAMENI DIN CARE 
52.545 DE COPII, 
toţi membrii ai 
comunităţilor unde lucrăm

398 DE COMUNITĂŢI 
cuprinse în programele de 
dezvoltare comunitară

21.450 DE COPII 
înscriși în programele de 
dezvoltare comunitară

2013
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BIROUL NAȚIONAL BUCUREȘTI: 63 de angajați

 Cluj

51 de angajaţi

225 de voluntari

4.400 de copii
și familiile lor

 
79 de sate din 13 comune,

1 oraș

Finanţare:  World Vision USA  
(2001-2013; 2013-2027)

 

BIROURILE
ZONALE
prin care se desfășoară
operațional activitatea
fundației

In 2013
318 de angajați
1.470 de voluntari

398 de comunități: 
72 comune și 319 sate,
6 orașe

Program de dezvoltare 
comunitară (educaţie, 
protecţia copilului, 
sănătate, dezvoltare 
spirituală, intervenţii în 
caz de calamitate, 
dezvoltare rurală şi 
economică)

Burse la liceu pentru
164 de elevi

Program Școală după 
Școală

Proiecte de Agricultură 
și Dezvoltare Rurală

Proiecte pentru 
meșteșugari cu 
cofinanţare din Fonduri 
Europene pentru 
dezvoltare rurală

Proiecte regionale cu 
cofinanţare din Fonduri 
Europene pentru copiii și 
tinerii cu dizabilități

Alege Școala! 
Proiect cu cofinanțare 
europeană pentru 
reducerea abandonului 
școlar

Dolj

48 de angajați

354 de voluntari

3.786 de copii
și familiile lor

69 de comunități: 
13 comune, 56 de sate

Finanţare:  World Vision 
Canada (2000-2016)

Finanţare România (din 2013)

Vâlcea

45 de angajați

339 de voluntari

3.664 de copii
și familiile lor 

100 de comunități:
15 comune cu 100 de sate

Finanţare:  World Vision 
Canada (2000-2016)

Sector

7 
20 de

153 de copii
și familiile

1
 

Finanţare:  
USA

2 programe de educație 
remedială

43 de bursieri 8 bursieri 51 de bursieri -

-

-

-

- -
1

Şcoală

90 de familii
au primit capre

90 de beneficiari prin RAIGO - „Evaluarea rapidă a 
oportunităților de dezvoltare economică locală”

În Oltenia în 4 judeţe, 2012-2014; 299 de meșteri • 36 de planuri de afaceri și ateliere noi
 • 3 asociații profesionale locale noi • 2 centre regionale de consiliere • 1 atelier pilot de 
meșteșuguri tradiționale. În Transilvania de Vest în 2 judeţe, 2012-2014; 330 de meşteri
• 30 de planuri de afaceri și ateliere noi • 3 asociaţii profesionale locale noi • 1 centru 
regional de consiliere • 1 atelier pilot de meșteșuguri tradiționale
1 catalog național online al meșterilor - www.targuldelasat.ro

Pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice, 
psihice şi sociale din regiunea Nord-Vest, 
Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, în 9 orașe, 
2011-2013: 

• 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi au 
avut acces la educaţie şi la piaţa muncii 
• 2.800 de persoane au fost consiliate în 
domeniul economiei sociale şi 180 de 

Dezvoltare Comunitară Educație Protecția Copilului și Sănătate Agricultură și LEGENDĂ:
6

16.590 de copii din proiectele zonale şi 29.207 la nivel naţional au participat la activitățile 
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BIROUL NAȚIONAL BUCUREȘTI: 63 de angajați

 Cluj

51 de angajaţi

225 de voluntari

4.400 de copii
 

79 de sate din 13 comune,
1 oraș

Finanţare:  World Vision USA  
(2001-2013; 2013-2027)

 

BIROURILE
ZONALE
prin care se desfășoară
operațional activitatea
fundației

In 2013
318 de angajați
1.470 de voluntari
398 de comunități: 
72 comune și 319 sate,
6 orașe

Program de dezvoltare 
comunitară (educaţie, 
protecţia copilului, 
sănătate, dezvoltare 
spirituală, intervenţii în 
caz de calamitate, 
dezvoltarea rurală şi 
economică)

Burse la liceu pentru
164 de elevi

Program Școală după 
Școală

Proiecte de Agricultură 
și Dezvoltare Rurală

Proiecte pentru 
meșteșugari cu 
cofinanţare din Fonduri 
Europene pentru 
dezvoltare rurală

Proiecte regionale cu 
cofinanţare din Fonduri 
Europene pentru copiii și 
tinerii cu dizabilități

Alege Școala! 
Proiect cu cofinanțare 
europeană pentru 
reducerea abandonului 
școlar

2 programe de educație 
remedială

43 de bursieri

90 de familii
au primit capre

În Oltenia în 4 judeţe, 2012-2014; 299 de meșteri • 36 de planuri de afaceri și ateliere noi
 • 3 asociații profesionale locale noi • 2 centre regionale de consiliere • 1 atelier pilot de 
meșteșuguri tradiționale. În Transilvania de Vest în 2 judeţe, 2012-2014; 330 de mesteri
• 30 de planuri de afaceri și ateliere noi • 3 asociaţii profesionale locale noi • 1 centru 
regional de consiliere • 1 atelier pilot de meșteșuguri tradiționale
1 catalog national online al meșterilor - www.targuldelasat.ro

Pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi 
fizice, psihice şi sociale din regiunea 
Nord-Vest, Sud - Est și Sud-Vest Oltenia, 
în 9 orașe, 2011-2013: 

• 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi au 
avut acces la educaţie şi la piaţa muncii 
• 2.800 de persoane au fost consiliate în 
domeniul economiei sociale şi 180 de 

specialişti au fost certificaţi în acest 
domeniu 
• 87 de tineri şi-au găsit un loc de 
muncă. 

16.590 de copii din proiectele zonale şi 29.207 la nivel naţional au participat la activitățile de dezvoltare 
spirituală desfăşurate de preoţi în biserici sau cluburile pentru copii.

Dezvoltare ComunitarăLEGENDĂ:
6

Programe pentru 21.450 de copii vulnerabili și 8.600 de adulți din familiile lor în 398 de 
comunităţi. Aici trăiesc în total 257.555 de oameni din care 52.546 sunt copii. 
1.350 de copii au mers la afterschool și la educație remedială. În 54 de cluburi ale copiilor, 
elevii au petrecut timpul după şcoală în mod constructiv.
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Vaslui

39 de angajați

105  voluntari

5.000 de copii
400 de adulti

143 de comunități: 
23 comune, 120 sate

Finanţare: World Vision 
Taiwan (2009 - 2023)

Finanţare: World Vision USA 
(2012 - 2027)

Ferma de la Criţ
jud. Brașov

5  angajaţi

200 de copii, 200 de 
fermieri, 40 de femei

Centru de formare pentru 
fermieri din județele Brașov, 

Mureș și Sibiu
Finanţare: Fundaţia 

Bolthouse USA (2004-2013)
şi fondurile de preaderare 

SAPARD

•  200 de copii au participat 
la programe de educație și 
au mers în tabere
• 40 de femei au învăţat 
arta ţesutului şi a broderiei 

- -

- -

-

43 de bursieri15 bursieri (Iași)

90 de familii
au primit stupi

 200 de femieri la cursuri şi 
demonstraţii practice

1 program 
Școală-după-Școală
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5

angajați
voluntari

de 3-14 ani
lor 

comunitate

World Vision 
(2001 - 2013)

Constanţa

30 de angajați

200 de voluntari

1.100 de copii
și familiile lor

29 de comunități:
5 comune, 20 sate, 4 orașe

Finanţare: World Vision 
Elveţia (2001 - 2014)

Ialomiţa

30 de angajați

227 de voluntari

4.000 de copii
și familiile lor

23 de comunități:
12 comune, 10 sate, un oraș

Finanţare:  World Vision USA 
(2003 - 2018)

Vaslui

39 de angajați

105  voluntari

4.500 de copii
și familiile lor

143 de comunități: 
23 comune, 120 sate

Finanţare: World Vision 
Taiwan (2009 - 2023)

Finanţare: World Vision USA 
(2012 - 2027)

Ferma de la Criţ
jud. Brașov

5  angajaţi

200 de copii, 200 de 
fermieri, 40 de femei

Centru de formare pentru 
fermieri din județele Brașov, 

Mureș și Sibiu
Finanţare: Fundaţia 

Bolthouse USA (2004-2013)
şi fondurile de preaderare 

SAPARD

•  200 de copii au participat 
la programe de educație și 
au mers în tabere
• 40 de femei au învăţat 
arta ţesutului şi a broderiei 

-

-

- - - -

- - -

- - -

47 de bursieri 43 de bursieri15 bursieri (Iași)

90 de familii
au primit stupi

 200 de femieri la cursuri şi 
demonstraţii practice

Program
după
Școală

1 program 
Școală-după-Școală

Pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi 
fizice, psihice şi sociale din regiunea 
Nord-Vest, Sud - Est și Sud-Vest Oltenia, 
în 9 orașe, 2011-2013: 

• 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi au 
avut acces la educaţie şi la piaţa muncii 
• 2.800 de persoane au fost consiliate în 
domeniul economiei sociale şi 180 de 

specialişti au fost certificaţi în acest 
domeniu 
• 87 de tineri şi-au găsit un loc de 
muncă. 

Dezvoltare Rurală Advocacy Dezvoltare Spirituală Intervenții de Urgență
7

60 de tineri
echipamente și cursuri ptr. 

legumicultură în solar

Traininguri de nutriție pentru medicii de familie și de educație pentru sănătate pentru părinți 
și copii.  482 de proiecte de dezvoltare comunitară locală au fost scrise de comunități și 
cofinanțate de fundație. 740 de profesori și preoți  voluntari au contribuit la implementarea  
proiectelor locale. Am instruit 5.178 de copii instruiți pentru situații de urgență.

de dezvoltare spirituală desfăşurate de preoţi în biserici sau cluburile pentru copii.



DONATOR DE VIITOR
AM LANSAT PROGRAMUL 
DONATOR DE VIITOR , 
PRIMUL DEMERS DE TIP 
CHILD SPONSORSHIP 
AL UNUI ONG ÎN ROMÂNIA

Copiii de azi sunt adulţii de 
mâine, cei care vor educa, vor 
crea, vor conduce şi vor face 
legi. Pentru toate acestea, ei 
au nevoie acum de o şansă. 

Pentru ca viitorul lor să fie aşa 
cum îl visează – unul în care îşi 
pot realiza pe deplin potenţialul. 

La World Vision credem că dezvoltarea 

comunitară este cel mai puternic mod de a 

lupta contra sărăciei. Schimbând viitorul 

unei comunităţi, schimbăm de fapt lumea în 

care trăim. Astfel, pornind de la faptul că 

bunăstarea copilului este strâns legată de  

bunăstarea familiei sale şi a celor în mijlocul 

cărora trăieşte, World Vision România 

lucrează alături de oamenii din fiecare 

comunitate pentru a rezolva problemele cu 

care ei se confruntă, astfel încât să devină 

capabili să îşi ia soarta în propriile mâini şi 

să-şi îngrijească mai bine copiii.

La începutul lunii octombrie 2013, am lansat 

programul de dezvoltare comunitară 

Donator de Viitor,  primul demers de tip 

child sponsorship al unui ONG în România. 

Românii pot acum să contribuie la 

schimbarea destinului unei comunităţi 

defavorizate, susţinându-i copiii. Până în 

octombrie 2014 ne-am propus să atragem 

donatori pentru 600 de copii din satele 
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Donaţiile ajută la rezolvarea unei palete 

largi de probleme: dotarea şcolilor şi 

grădiniţelor cu material didactic, mobilier, 

laboratoare de informatică, racordarea la 

reţeaua de apă curentă, deschiderea sau 

modernizarea punctelor sanitare, 

îmbunătăţirea drumurilor către şcoli, spaţii 

pentru activităţi culturale şi de petrecere a 

timpului liber, excursii, tabere şi vizite la 

muzee. Astfel copiii vor putea ajunge mai 

uşor la şcoală, vor avea condiţii mai bune de 

studiu, atât individual, cât şi în colectivitate, 

acces la servicii medicale de calitate, ocazii 

de a ieşi în lume şi de a cunoaşte alţi 

oameni, alte locuri, de a-şi lărgi orizonturile. 

judeţului Dolj, acolo unde se înregistrează 

printre cele mai ridicate rate de şomaj şi de 

abandon şcolar. Programul este o replică a 

activităţii noastre din celelalte judeţe care 

beneficiază de finanţări străine, dar e unic în 

România ca model de implicare caritabilă 

pentru români. In plus, suntem prima ţară 

din parteneriatul World Vision International 

care a lansat un program de child 
sponsorship local în Regiunea Europei 

Centrale şi Orientului Mijlociu.

La sfârşitul lui 2013, 218 copii îşi găsiseră 

deja donatori putând spera la un viitor mai 

luminos. Tot atunci, Oana Cuzino, medic şi 

personalitate media, a devenit primul 

ambasador al fundaţiei. Implicarea ei în 

programele noastre va spori considerabil 

impactul pe care îl putem avea în 

schimbarea de mentalităţi şi 

comportamente cu privire la îngrijirea copiilor.

CUM FUNCŢIONEAZĂ?

Fiecare donator îşi alege un copil de pe site-ul 

www.donatordeviitor.ro 
şi contribuie lunar pentru el cu 68 de lei. 

Banii colectaţi de la toţi donatorii se adună 

într-un coş comun şi sunt folosiţi pentru 

nevoile specifice ale întregii comunităţi. 

Astfel, toţi copiii care locuiesc în acelaşi sat 

vor avea acces la servicii medicale şi de 

educaţie mai bune, vor fi mai protejaţi şi vor 

participa activ la transformarea satului lor. 

Particularitatea programului constă în 

relaţia personală dintre copil şi donator, 

acesta din urmă având posibilitatea de a 

coresponda cu copilul şi cu familia lui şi de a 

se întâlni cu acesta, dacă-şi doreşte acest 

lucru. Donatorul va primi scrisori de la copil 

şi va fi informat lunar despre progresele 

copilului şi ale comunităţii. 

        Eu ştiu ce înseamnă să fii în nevoie şi 
cât de important este să ţi se acorde o 
şansă, să simţi că cineva te protejează şi 
te ghidează arătându-ţi că viitorul poate 
fi ceva diferit
 

mărturiseşte Marina, studentă la drept, fost 

beneficiar al programului de dezvoltare 

comunitară. Marina are acum 21 de ani şi e 

plină de entuziasm şi optimism, dar viaţa ei 

nu a fost mereu uşoară. A crescut într-un sat 

din sudul României unde copiii, luptându-se 

cu sărăcia, lasă educaţia pe ultimul plan.

La 8 ani, Marina a intrat în programul de 

sponsorship World Vision România, ceea ce în 

timp i-a dat curaj şi a ajutat-o să îşi urmeze visul.

CE SCHIMBĂRI ADUCE
PROGRAMUL?
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EDUCAŢIE
ÎN 2013, NE-AM CONCENTRAT PE REDUCEREA 
ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI DEZVOLTAREA DE 
ABILITĂŢI PENTRU VIAŢĂ INDEPENDENTĂ, CA 
PRIORITĂŢI STRATEGICE. 
Totodată am vizat accesul şi creşterea 

calităţii actului de educaţie în mediul rural, 

preocupări constante ale organizaţiei 

noastre. De peste 20 de ani lucrăm pentru 

îmbunătăţirea accesului la educaţie al 

copiilor de la sate, inclusiv prin programe

de educaţie non-formală  pe care în 2013

 le-am desfăşurat în parteneriat cu şcolile 

şi inspectoratele şcolare judeţene. 

Am pilotat modele de bună practică, 

inclusiv de colaborare între serviciile de 

asistenţă socială şi sistemul educaţional 

prin dezvoltarea unor programe de tip 

Şcoală după Şcoală în mediul rural. De 

asemenea, ne-am concentrat eforturile pe 

crearea unui mecanism de prevenire și 

identificare timpurie a abandonului școlar 

care să implice familia, şcoala şi asistenţa 

socială. Am încurajat participarea activă a 

părinţilor în menţinerea copiilor în școală şi 

am continuat să oferim burse pentru ca tot 

mai mulţi tineri cu dorinţă de invăţătură, 

dar fără posibilităţi financiare, să-şi poată 

continua studiile la liceu. 

EDUCAŢIE NON-FORMALĂ 
ÎN CLUBURILE COPIILOR

59 DE CLUBURI ALE COPIILOR
PENTRU 21.955 DE COPII: 

12 în judeţul Cluj, 5 în Constanţa,
22 în Dolj, 11 în Ialomiţa,

2 în Vaslui, 7 în Vâlcea
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În cluburile lor, copiii îşi petrec timpul liber în siguranţă şi sunt ajutaţi să îşi 

îmbunătăţească performanţele şcolare. Activităţile se desfăşoară în strânsă colaborare

cu primăriile, bisericile, bibliotecile comunale şi şcolile. Consiliile locale au acordat spaţiile 

care au fost reabilitate şi dotate prin contribuţia fundaţiei, iar voluntarii - cadre didactice, 

bibliotecari, preoţi/pastori şi alţi adulţi din comunitate - se ocupă de activităţi ţinând  cont 

de preferinţele copiilor.

Copiii au şansa de a-şi dezvolta abilităţile de viaţă prin pictură, actorie, cor, quilling, 

activităţi de ecologizare sau voluntariat, redactarea de reviste, informatică, sport etc.

De asemenea, cu ajutorul cadrelor 

didactice voluntare, se desfăşoară 

meditaţii şi activităţi de educaţie 

remedială pentru dezvoltarea 

competenţelor de scris, citit şi socotit 

acolo unde e nevoie.

Evaluările noastre arată că 95% din copiii înscriși la programele de meditaţii și-au 

îmbunătăţit performanţele şcolare la matematică și limba română. Profesorii petrecând 

mai mult timp cu copii, relaţia lor cu elevii se întăreşte şi alături de notele mai bune, creşte 

şi interesul celor mici pentru şcoală.

Cluburile se adresează în special copiilor vulnerabili, participarea fiind 100% gratuită şi 

benevolă, însă niciun copil nu este refuzat. La cluburi au acces copiii de 6 - 14 ani din cele 59 

de comunităţi. Activităţile clubului se desfăşoară în principal în timpul anului şcolar, însă 

există şi activităţi special concepute pentru vacanţe. 

AJUTOR PENTRU 
COPII: SĂ ÎNVEŢE 
MAI BINE ŞI SĂ 
CONTINUE ŞCOALA

Şcoală după Școală este un program 

tip afterschool pentru copiii de şcoală 

primară, destinat prevenirii 

abandonului şcolar. Copiii îşi 

îmbunătăţesc performanţele la 

învăţătură cu ajutorul voluntarilor din 

comunitate şi nu mai renunţă la şcoală, 

iar în acelaşi timp primesc o masă 

caldă şi îşi petrec timpul liber într-un 

mediu sigur participând la activităţi 

recreative şi de consiliere. 

În 2013, în cele trei proiecte pilot 

desfăşurate la Cluburile Copiilor din 

Draxeni, (Vaslui) şi din Vlădeni, (Iaşi) 

precum şi la scoala 126 din Sectorul 5 

(Bucureşti) au fost incluşi 100 de copii, 

iar, în alte două variante destinate 

educaţiei remediale în Cămăraşu şi 

Aghireşu (Cluj), au fost incluşi alţi 125 

de copii. Mai multe detalii la pagina 15. 

Nevoile educaţionale ale copiilor din 

comunităţi au impus implementarea 

unor programe punctuale de educaţie 

remedială. Astfel, am desfăşurat un 

program de recuperare școlară pentru 

copiii cu dificultăți majore la învățătură. 

Programul pune accent pe dezvoltarea 

abilităţilor de viață independentă și a 

competențelor de scris,  citit şi socotit, 

a căror lipsă conduce la inadaptare 

şcolară şi socială. Copiii sunt pregătiţi 

la limba română şi matematică de 

profesori voluntari. 

1.350 de copii la
afterschool și
educaţie remedială
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încălţăminte, rechizite în funcţie de nevoile 

copiilor. Lunar elevii participă la întâlniri 

unde află cum să-şi administreze bursa, să

facă bugetul, să-l planifice, să fie 

responsabili şi independenţi. Atunci când 

au nevoie, primesc consiliere psihologică. 

SĂRĂCIA DE LA ŢARĂ FACE CA 

FOARTE PUŢINI COPII SĂ 

URMEZE CURSURILE UNUI 

LICEU ŞI CHIAR ŞI MAI PUŢINI 

SĂ FACĂ O FACULTATE

Prin activităţi educative şi de socializare 

lunare, sunt sprijiniţi să obţină rezultate 

şcolare bune şi să se integreze mai uşor.

Participând la concursuri, tabere, excursii, 

vizite la muzee, spectacole, copiii îşi lărgesc 

orizontul şi se adaptează mai repede la 

solicitările mediului social şi şcolar. Nu în 

ultimul rând, întâlnirile vocaţionale şi 

schimburile de experienţă îi ajută să ia 

decizii pentru viitor. 

Între bursier și susţinătorul lui se crează şi 

o relaţie specială. De multe ori încurajările 

şi încrederea arătată îi stimulează pe tineri 

să continue şi să se auto-depăşeasă.

În 2013 au fost 26 de absolvenți din Iaşi, 

Ialomiţa şi Dolj, din care 7 admişi la 

facultăţi. Media la bacalaureat per 

generaţie de absolvenţi: 8.07.

947 DE 
BURSIERI 
DIN 2008 
PÂNĂ ÎN 2013 
144 DE 
BURSIERI ÎN 
2012-2013

Abandonul şcolar 
redus prin activităţi 
catehetice
"Alege Școala!"

Proiectul Alege Şcoala! dedicat menţinerii 

în educaţie a 29.207 de elevi de 6 – 16 ani şi 

prevenirii părăsirii timpurii a şcolii, a 

constat în acţiuni pentru copii – lecţii de 

cateheză, tabere de creaţie şi concusuri cu 

premii – organizate cu ajutorul a 3.206 

profesori de religie şi preoţi special 

instruiţi. Proiectul cu finanţare europeană 

s-a desfăşurat în parteneriat cu Biserica 

Ortodoxă Română în perioada 2010 – 2013 şi 

a inclus copii cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii, delicvenţi juvenili, copii care au 

părăsit devreme şcoala sau care nu au 

absolvit învăţământul obligatoriu, precum 

şi preşcolari. Prin diferite 

activităţi desfăşurate în special la şcoala de 

duminica şi în tabere,  copiii au luat contact 

cu modele şi deprinderi noi, au căpătat 

încredere în propriile abilităţi şi au 

descoperit noi modalităţi de a se exprima. 

Vezi mai multe la pagina 29.

29.207 
COPII CU 
RISC DE 
ABANDON 
ŞCOLAR

Modele de bună 
practică pe Platforma 
Naţională pentru 
Educaţie 

Suntem parteneri alături de alte entităţi 

guvernamentale şi neguvernamentale 

într-un proiect naţional de mare importanţă 

lansat în 2013, Platforma Naţională pentru 

Educaţie care propune profesioniştilor din 

domeniul socio-educativ, părinţilor, 

membrilor comunităţii, actorilor instituţionali 

să promoveze acolo soluţii şi modele de 

bună practică pentru reducerea fenomenelor 

de absenteism şi neşcolarizare, precum şi 

pentru prevenirea abandonului şcolar.

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu 

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale 

Pentru Copil (FONPC), Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN), Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

(MMFPSPV) prin Direcţia pentru Protecţia 

Copilului (DPC), Reprezentanţa UNICEF în 

România, Ambasada Franţei în România.  

www.pentrueducatie.ro

Bursierii noștri au 
luat bacalaureatul 
cu media 8,07

Programul Vreau în clasa a noua oferă 

elevilor cu potenţial din mediul rural şansa 

să-şi continue studiile la liceu sau şcoala 

profesională cu ajutorul burselor finanţate 

de donatori români, individuali sau 

companii.

Fondurile acoperă total sau parţial costuri 

de cazare, transport, îmbrăcăminte, 

încălţăminte, rechizite în funcţie de nevoile 

copiilor. Lunar elevii participă la întâlniri 

unde află cum să-şi administreze bursa, să

facă bugetul, să-l planifice, să fie 

responsabili şi independenţi. Atunci când 

au nevoie, primesc consiliere psihologică. 

SĂRĂCIA DE LA ŢARĂ FACE CA 

FOARTE PUŢINI COPII SĂ 

URMEZE CURSURILE UNUI 

LICEU ŞI CHIAR ŞI MAI PUŢINI 

SĂ FACĂ O FACULTATE

Prin activităţi educative şi de socializare 

lunare, sunt sprijiniţi să obţină rezultate 

şcolare bune şi să se integreze mai uşor.

Participând la concursuri, tabere, excursii, 

vizite la muzee, spectacole, copiii îşi lărgesc 

orizontul şi se adaptează mai repede la 

solicitările mediului social şi şcolar. Nu în 

ultimul rând, întâlnirile vocaţionale şi 

schimburile de experienţă îi ajută să ia 

decizii pentru viitor. 

Între bursier și susţinătorul lui se crează şi 

o relaţie specială. De multe ori încurajările 

şi încrederea arătată îi stimulează pe tineri 

să continue şi să se auto-depăşeasă.

În 2013 au fost 26 de absolvenți din Iaşi, 

Ialomiţa şi Dolj, din care 7 admişi la 

facultăţi. Media la bacalaureat per 

generaţie de absolvenţi: 8.07.
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144 DE 
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2012-2013

Abandonul şcolar 
redus prin activităţi 
catehetice
"Alege Școala!"

Proiectul Alege Şcoala! dedicat menţinerii 

în educaţie a 29.207 de elevi de 6 – 16 ani şi 

prevenirii părăsirii timpurii a şcolii, a 

constat în acţiuni pentru copii – lecţii de 

cateheză, tabere de creaţie şi concusuri cu 

premii – organizate cu ajutorul a 3.206 

profesori de religie şi preoţi special 

instruiţi. Proiectul cu finanţare europeană 

s-a desfăşurat în parteneriat cu Biserica 

Ortodoxă Română în perioada 2010 – 2013 şi 

a inclus copii cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii, delicvenţi juvenili, copii care au 

părăsit devreme şcoala sau care nu au 

absolvit învăţământul obligatoriu, precum 

şi preşcolari. Prin diferite 

activităţi desfăşurate în special la şcoala de 

duminica şi în tabere,  copiii au luat contact 

cu modele şi deprinderi noi, au căpătat 

încredere în propriile abilităţi şi au 

descoperit noi modalităţi de a se exprima. 

Vezi mai multe la pagina 29.
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Suntem parteneri alături de alte entităţi 

guvernamentale şi neguvernamentale 

într-un proiect naţional de mare importanţă 

lansat în 2013, Platforma Naţională pentru 

Educaţie care propune profesioniştilor din 

domeniul socio-educativ, părinţilor, 

membrilor comunităţii, actorilor instituţionali 

să promoveze acolo soluţii şi modele de 

bună practică pentru reducerea fenomenelor 

de absenteism şi neşcolarizare, precum şi 

pentru prevenirea abandonului şcolar.

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu 

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale 

Pentru Copil (FONPC), Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN), Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

(MMFPSPV) prin Direcţia pentru Protecţia 

Copilului (DPC), Reprezentanţa UNICEF în 

România, Ambasada Franţei în România.  
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Bursierii noștri au 
luat bacalaureatul 
cu media 8,07

Programul Vreau în clasa a noua oferă 

elevilor cu potenţial din mediul rural şansa 

să-şi continue studiile la liceu sau şcoala 

profesională cu ajutorul burselor finanţate 

de donatori români, individuali sau 

companii.

Fondurile acoperă total sau parţial costuri 

de cazare, transport, îmbrăcăminte, 
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        Am devenit bursieră în programul "Vreau în clasa a noua" când eram deja la liceu în clasa a XI a. De atunci mi-am făcut mulţi 
prieteni, am mers pentru prima dată în excursii în ţară şi am devenit mai încrezătoare. Atunci când cineva te ajută în mod 
constant, te simţi mai responsabil şi îţi doreşti să fii mai bun. M-am străduit să învăţ cât mai bine şi la finalul liceului am reuşit să 
merg mai departe, fiind admisă la Facultatea de Știinţe Economice din Craiova. A fost un vis împlinit!

Roxana Sobari din judeţul Dolj, absolventă a proiectului ,,Vreau în clasa a noua", promoţia 2013 (prima din stânga)



PROTECŢIA COPIILOR
În 2013 am continuat să avem ca 
prioritate de dezvoltare strategică 
pentru noi şi parteneri garantarea 
respectării drepturilor copilului. 

În România anului 2013 cele mai grave 

forme de abuz sesizate au fost molestarea 

fizică 35,80 %, neglijarea 33,61 % şi abuzul 

emoţional 12,39 %. De cele mai multe ori, 

cauzele de abuz şi neglijare asupra copilului 

sunt o consecinţă a condiţiilor de sărăcie în 

care trăieşte copilul şi familia acestuia, a 

lipsei de resurse la nivel local, a serviciilor 

sociale, educaţionale şi sanitare care să se 

completeze între ele pentru a asigura o 

protecție optimă a fiecărui copil din 

comunitate şi să garanteze respectarea 

drepturilor copilului, conform Conventiei ONU. 

În 2013 am sprijinit prevenirea abuzului, a 

neglijării, exploatării, a practicilor tradiţionale 

dăunătoare şi a violenţei îndreptate 

împotriva copiilor atât în familie, cât şi în 

comunitate şi, acolo unde a fost cazul, am 

oferit protecţie celor aflaţi în situaţii de risc. 

Pentru copiii şi tinerii vulnerabili şi familiile 

lor, îndeosebi din mediul rural, am asigurat 

accesul la servicii sociale, servicii de 

recuperare, servicii de tip socio-educaţional 

şi de inserţie profesională.

Am militat pe lângă autorităţi pentru o 

bugetare corespunzătoare a serviciilor de 

prevenire şi intervenţie specializată.

La nivel mondial World Vision susţine 

întărirea sistemelor de protecţie a copilului 

pentru protejarea celor mai  vulnerabili 

copii, asigurarea bunăstării tuturor copiilor 

şi un mediu în care copiii să fie iubiţi, 

îngrijiți, protejaţi și să participe la luarea 

deciziilor care le afectează viața.
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Ce înseamnă Şcoală după Școală? 

Copiii primesc o masă caldă, sunt sprijiniţi 

la efectuarea temelor, sunt ajutaţi să-şi 

acopere lacunele prin educaţie remedială, 

participă la activităţi de consiliere şi 

pregătire pentru viaţă, jocuri recreative şi 

activităţi de timp liber. În cadrul sesiunilor 

de educaţie parentală părinţii sunt 

informaţi şi consiliaţi. 

Am desfăşurat programul Şcoală după 
Şcoală  atât în mediul urban, cât şi în cel 

rural, la Școala Generală nr. 126 din 

Sectorul 5 (Bucureşti) (60 de copii), în 

comuna Vlădeni (Iaşi) (20 de copii) şi în 

comuna Rebricea, satul Drăxeni (Vaslui) (20 

de copii). Din program fac parte atât copii 

din familii care se confruntă cu probleme 

sociale sau economice, cât şi copii din 

familii în care părinţii lucrează şi nu-i pot 

supraveghea în timpul zilei, nu-i pot oferi 

activităţi de petrecere constructivă a 

timpului liber sau nu-i pot ajuta să-şi facă 

temele. 

Am oferit suport metodologic unui număr 

de 38 de şcoli din mediul rural şi uneia din 

mediul urban pentru depunerea de proiecte 

Şcoală după  Şcoală. Doar 4 şcoli au 

depus proiecte, din care numai 3 au primit 

aviz favorabil, nu şi finanţare. La sfârşitul 

anului, toate proiectele iniţiate se 

confruntau cu dificultăţi legate de 

sustenabilitatea şi implementarea 

programului conform prevederilor Ordinului 

MECTS 5349. 

În 2013 am încheiat cu succes proiectul  

Alternative la Instituţionalizare, un viitor 
mai bun pentru copii instituţionalizaţi şi 
pentru copii cu dizabilităţi, desfăşurat în 

parteneriat cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 5 în perioada 2011-2013,  care a 

preluat în totalitate continuumul de servicii 

sociale pentru copil şi familie create cu 

sprijnul fundaţiei:

• Programul de intervenţie timpurie pentru 

copiii cu dizabilităţi a oferit servicii de 

recuperare psiho-motorie, activităţi de 

socializare, pregătire pentru grădiniţă şi 

şcoală acordate unui numar de 50 de copii, 

precum şi activităţi de informare, consiliere 

şi cursuri pentru părinţi.

• Centrul de zi pentru recuperarea copiilor 

cu dizabilităţi unde 20 de copii au beneficiat 

zilnic de activităţi de îngrijire, masă caldă, 

recuperare, educaţie specială şi suport 

pentru părinţi.

• Complexul de apartamente sociale de tip 

familial pentru 40 de copii 

dezinstituţionalizaţi din sectorul 5, care 

trăiesc aici într-un mediu apropiat de cel 

familial, sub atenta supraveghere şi 

îndrumare a educatorilor. Copiii merg la 

şcoală, primesc ajutor la realizarea 

temelor, au un stil de viaţă sănătos, învaţă 

cum să-şi administreze un buget, sunt 

informaţi în legătură cu drepturile copilului 

şi sunt sprjiniţi de World Vision România să 

deprindă abilităţi de viaţă independentă. 

ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ ÎN 2013

DEZINSTITUȚIONALIZAREA COPIILOR
ŞI PREVENIREA ABANDONULUI

ÎMBINÂND SERVICIILE EDUCAȚIONALE CU CELE 

SOCIALE, ACEST PROGRAM PREVINE ABANDONUL 

ŞCOLAR ŞI EXPUNEREA LA NEGLIJARE, ABUZ, 

EXPLOATARE, TRAFIC ŞI DELINCVENŢĂ.

ÎI SUSŢINEM PE COPIII ŞI TINERII 
DEZINSTITUŢIONALIZAŢI SĂ-ŞI 
SCHIMBE DESTINUL ŞI SĂ AIBĂ O 
VIAŢĂ BUNĂ, SĂ EVITE 
MARGINALIZAREA LA TINEREŢE 
ŞI ÎN VIAŢA DE ADULT.

WORLD VISION SUSŢINE GENERALIZAREA PROGRAMULUI ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ ÎN 

FIECARE ŞCOALĂ DIN SISTEMUL PUBLIC ROMÂNESC ŞI GARANTAREA ACCESULUI PENTRU 

FIECARE COPIL FĂRĂ DISCRIMINARE LA ACEST TIP DE SERVICIU SOCIO-EDUCAŢIONAL ATÂT 

DE NECESAR, MAI ALES CELOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII VULNERABILE SAU DE  RISC.



PRIN MISIUNEA SA WORLD VISION ROMÂNIA ÎŞI 

PROPUNE SĂ PROTEJEZE COPIII ŞI TINERII ŞI SE 

IMPLICĂ ÎN PROIECTE DESTINATE PREVENIRII 

TRAFICULUI DE PERSOANE. 

“EŞTI DEJA O ŢINTĂ!” - un strigăt de avertizare împotriva 
sclavagismului modern

Ca în fiecare an,  Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane din 18 octombrie a 

fost un prilej de a desfăşura, timp de o săptămână, împreună cu alte ONG-uri, evenimente 

menite să crească gradul de conştientizare al tinerilor şi familiilor lor în ceea ce priveşte 

riscurile la care sunt expuşi. Aceştia au aflat despre metodele de racolare aplicate de 

falşii intermediari pentru muncă în străinătate, cea mai comună modalitate de abordare 

folosită de traficanţi. Sub sloganul Eşti deja o ţintă!, în Bucureşti, 7 oraşe şi 20 de sate din 

judeţele Cluj, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Vâlcea şi Vaslui, am organizat flashmob-uri, 

spectacole de dans şi difuzări gratuite de filme tematice. În comunităţile noastre s-au 

organizat dezbateri şi mese rotunde. Cu aceeaşi ocazie, a fost lansată platforma virtuală 

www.18octombrie.ro  conţinând informaţii despre traficul de persoane, precum şi 

programul evenimentelor.

Parteneri: organizaţiile Eliberare, Reach Global, Fundaţia Uşa Deschisă, Asociaţia F.R.E.E. 

şi Touched România; autorităţi: Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, 

Jandarmeria Naţională, Inspectoratele Judeţene de Poliţie şi Inspectoratele Şcolare.

PREVENIREA TRAFICULUI DE  FIINŢE UMANE 
PRIN EDUCARE, SUPORT ŞI INSERŢIE SOCIALĂ

Şanse pentru tinerii orfani 
care părăsesc instituţiile 
rezidenţiale

În 2013, prin proiectul Tineri în tranziţie, 

destinat tinerilor orfani care au părăsit 

instituţiile de protecţie a copilului din 

judeţul Cluj, s-a prevenit traficul de fiinţe 

umane şi tinerii au fost sprijiniţi să se 

integreze social şi să îşi găsească un loc de 

muncă. Astfel 55 de tineri au primit ajutor 

financiar pentru chirie, hrană şi transport, 

consiliere psihologică şi vocaţională,  au fost 

puși în legătură cu mediul de bussines unde 

20 dintre ei au obţinut un loc de muncă. 

În cadrul Centrului de dezvoltare a abilităţilor 

de viaţă indepedentă Casa speranţei au 

fost găzduite şase tinere care au beneficiat 

de un program personalizat de servicii 

sociale şi educaţionale, astfel încât la 

sfârşitul anului tinerele sunt independente 

şi capabile să se autosusţină.

Azi tinerii care au beneficiat de acest 

proiect sunt mai încrezători în viitorul lor, 

mai capabili să-şi menţină un loc de muncă 

şi să se protejeze de eventuale pericole. 
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Acces la educaţie şi la piaţa 
muncii pentru viitorul celor 
cu dizabilităţi 

Peste 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi au 

avut acces la educaţie şi la piaţa muncii şi 

au început astfel să-şi construiască o viaţă 

mai bună pentru familiile lor. 

Proiectul Centru multifuncţional, o 
şansă pentru viitorul copiilor şi tinerilor 
cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din 
regiunea Nord-Vest, Sud-Est si Sud-Vest 
Oltenia s-a încheiat în 2013, după trei ani de 

desfăşurare.  Proiectul a fost cofinanţat din 

fondul social european, iar rezultatele la 

nivel naţional sunt semnificative: • 9 centre 

multifuncţionale şi 4 echipe mobile de 

recuperare în mediul urban şi rural din 

judeţele: Cluj, Dolj, Constanţa, Vâlcea şi 

municipiul Bucureşti, unde s-au desfăşurat 

activităţi de recuperare, consiliere 

educaţională şi vocaţională, îndrumare şi 

formare profesională • S-au format 4 

unităţi de economie socială care să 

continue activităţile după terminarea 

proiectului 

• S-au înfiinţat 4 asociaţii de părinţi care, 

prin activităţile lor, susţin grupurile 

vulnerabile • 2.800 de persoane au fost 

consiliate în domeniul economiei sociale şi 

180 de specialişti au fost certificaţi în acest 

domeniu • 87 de tineri şi-au găsit un loc de 

muncă. Drepturile copiilor şi tinerilor cu 

dizabilităţi au fost promovate prin campanii 

de educare. La final, serviciile 

socio-educaţionale au fost transferate 

partenerilor - direcţiile locale de protecţie a 

copilului - iar cele de recuperare fizică şi 

psihică vor continua să fie oferite în 

unităţile de economie socială create. 

http://centrumultifunctional.worldvision.ro

Egalitate de şanse pentru 
tinerii cu HIV 

În 2013, prin proiectul Împreună pentru 
Viitor destinat tinerilor cu HIV din judeţul 
Constanţa, ne-am propus să oferim sprijin 
unui grup de 54 de tineri şi 70 de membri ai 

familiilor lor, învăţându-i să militeze pentru 
propria cauză şi pentru o viaţă normală. 
Tinerii au participat la evenimente de 
advocacy pe temă HIV şi dezbateri legate de 
sistemul de sănătate care nu le acoperă 
nevoile medicale. Am oferit şanse de 
angajare şi ocupare prin burse pentru 2 
studenţi, cursuri de legumicultor pentru 7 

tineri, 7 solarii şi cursuri de apicultură 
pentru alţi 15 tineri. Am sprijinit  5 tineri să 
constituie o asociaţie care a desfăşurat deja 
trei proiecte pe tema anti-discriminării şi a 
mamelor seropozitive. Prin acest proiect au 
fost create grupuri suport pentru mamele 
seropozitive şi pentru tinerele aflate în 
relaţie de cuplu.

O VIAŢĂ MAI BUNĂ PENTRU
COPIII ŞI TINERII CU DIZABILITĂŢI 
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SĂNĂTATEA COPIILOR
În România, rata mortalităţii infantile
(0-1 an) depăşeşte 9‰, fiind de două ori 
mai mare decât media Uniunii 
Europene. Mai mult de jumătate din 
copiii sub un an de la ţară au anemie, la 
fel 44% dintre gravide. 10,4% din copiii 
sub 2 ani au greutate mică pentru talie. 
De cele mai multe ori, cauzele 
îmbolnăvirii sunt o consecinţă a 
condiţiilor de sărăcie în care trăieşte 
copilul şi familia lui, fiind legate de 
igienă şi alimentație necorespunzătoare, 
precum şi de lipsa de informații cu 
privire la educaţia pentru sănătate.

În 2013 am pledat pentru reducerea 

diferenţelor dintre nivelul general de acces 

la servicii de sănătate şi cel al populaţiei 

vulnerabile, în special copiii, tinerele mame 

şi femeile însărcinate de la sat. Am vizat 

atât personalul medical, cât şi populaţia. 

De aceea, am organizat cursuri pentru ca 

medicii de familie şi asistenţii medicali să 

fie instruiţi pentru a oferi asistenţă 

medicală de calitate, inclusiv consiliere cu 

privire la alimentaţie. Membrii comunităţilor 

vulnerabile au fost informaţi despre nutriţia 

sănătoasă şi au învăţat să îşi gospodărească 

mai bine resursele puţine de care dispun. 

Am continuat să milităm pentru o bugetare 

corespunzătoare a programelor naţionale 

de sănătate - cu precădere a Programului 

Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului - 

în acord cu protocoalele şi ghidurile 

terapeutice în vigoare şi pentru ca 

recomandările medicale să aibă susţinere 

financiară în cadrul programelor naţionale 

de sănătate.  La nivel mondial, parteneriatul 

World Vision International susţine creşterea 

numărului de copii mai mici de cinci ani, 

care să fie bine hrăniţi şi protejaţi de boli şi 

infecţii pentru a contribui la reducerea 

mortalităţii din cauze prevenibile.
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Abilităţi extinse în managementul 
problemelor de nutriţie şi dezvoltare a 
sugarului şi copilului mic de către 
echipa de asistenţă primară este cursul 

destinat medicului de familie şi asistenţilor 

medicali cu care colaborează. Programul 

vizează schimbarea atitudinilor şi 

dobândirea de aptitudini şi cunoştinţe de 

către medici şi asistenţi medicali pentru 

promovarea sănătăţii mamei şi copilului în 

comunităţile în care lucrează şi promovarea 

unei nutriţii sănătoase bazate pe resursele 

locale. Pachetul educaţional a fost 

dezvoltat şi implementat de Centrul 

Naţional pentru Studii în Medicina de 

Familie cu sprijinul World Vision România şi 

a fost acreditat de Colegiul Medicilor şi de 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din 

România. În 2013 au fost formaţi 52 de 

medici de familie şi asistenţi medicali din 

comunităţile rurale din judeţele Dolj şi 

Vâlcea. Cursul a accentuat necesitatea 

valorificării resurselor locale pentru 

îmbunătăţirea stării de nutriţie a copiilor şi 

familiilor din mediul rural. 

În iulie 2013 vaccinarea antipneumococică a 

fost introdusă în calendarul naţional de 

vaccinări la 2, 4 şi 14 luni. 200.000 de copii 

vor fi vaccinaţi în fiecare an. Din 2014 

vaccinul este finanţat de către Ministerul 

Sănătăţii. Această noutate din schema de 

vaccinare de la nivel naţional este o 

consecinţă a acţiunilor de advocacy şi 

promovare ale Coaliției pentru o noua 
prevenție, o iniţiativă a unor ONG-uri, 

printre care şi fundaţia noastră, alături de 

asociaţii profesionale şi academice, care a 

militat cu succes în 2012 şi 2013 pentru 

dreptul copiilor din România de a beneficia 

de un program de prevenţie a bolilor 

pneumococice. 

MAMELE VOR AFLA DE LA 
MEDICUL DIN SAT CUM SĂ-ŞI 
HRĂNEASCĂ SĂNĂTOS COPIII

VACCINAREA 
ANTIPNEUMOCOCICĂ 
DEVENITĂ REALITATE



AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ
Deşi România rurală reprezintă 87,1% din 

suprafaţa şi 45,8% din populaţia ţării, iar 

România are a cincea suprafaţă agricolă pe 

cap de locuitor din UE (0,6 ha), în 2013 

contribuţia agriculturii la PIB a fost de 5,6%, 

respectiv doar 7,8 miliarde Euro. În 2011 

riscul de sărăcie şi excluziune din mediul 

rural era de 40,3%. 61% dintre tinerii de 

peste 19 ani din mediul rural nu lucrează, fie 

sunt şomeri, fie nu au avut niciodată un loc 

de muncă. Educaţia în domeniul agricol nu 

răspunde nevoilor de pe piaţa muncii şi 

astăzi ne confruntăm cu un blocaj: 

angajatorii nu au resurse umane calificate, 

iar tinerii nu-şi găsesc de lucru. În acest 

context, restructurarea agriculturii şi 

revitalizarea economiei rurale pot juca un 

rol social vital în economia ţării şi 

rezolvarea problemelor de sărăcie de la sat. 

În 2013, am considerat reformarea 

învăţământului agricol şi îmbunătăţirea 

programului de accesare a fondurilor 

europene ca fiind prioritare pentru 

agricultură şi dezvoltarea rurală. Mai mult 

decât atât, considerăm că schimbarea de 

mentalitate privind educaţia pentru 

agricultură ar trebui să înceapă din 

copilărie astfel încât tinerii să se orienteze 

încă de la liceu spre acest domeniu.

De aceea am facut demersuri pe lângă 

autorităţile centrale pentru elaborarea unei 
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programului de accesare a fondurilor 

agricultură şi dezvoltarea rurală. Mai mult 

decât atât, considerăm că schimbarea de 

mentalitate privind educaţia pentru 

agricultură ar trebui să înceapă din 

copilărie astfel încât tinerii să se orienteze 

încă de la liceu spre acest domeniu.

De aceea am facut demersuri pe lângă 

autorităţile centrale pentru elaborarea unei 
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strategii de dezvoltare şi promovare a 

învăţământului profesional şi tehnic 

agricol. Aceste demersuri s-au axat pe 

propuneri concrete pentru creşterea 

calităţii învăţământului agricol, bazate pe 

stagii de practică reală a elevilor, pe care 

le-am obţinut în urma organizării a două 

dezbateri la Cluj şi Iaşi.  Colaborăm cu 

autorităţile locale, direcţiile agricole 

judeţene, universităţile de profil, mediul de 

afaceri pentru a desfăşura programe de 

instruire, asistenţă tehnică şi financiară 

pentru persoanele din mediul rural cu 

scopul de a contribui astfel la bunăstarea 

copiilor din zonele defavorizate. 

Şi în 2013 am stimulat economia locală cu 

proiecte prin care le oferim oamenilor de la 

sate şi alte oportunităţi decât agricultura 

de subzistenţă. Astfel în Oltenia şi 

Transilvania de Nord i-am ajutat să 

fructifice o altă alternativă la munca în 

agricultură: reînvierea tradiţiilor 

meşteşugăreşti.

DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 
LOCALĂ 
PENTRU 
COMUNITĂŢILE 
DIN OLTENIA
În ultimii doi ani, 90 dintre beneficiarii noştri 

din județele Vâlcea și Dolj au participat la 

exercițiile RAIGO - Evaluarea rapidă a 
oportunităților de dezvoltare economică 
locală. RAIGO este un seminar de 

dezvoltare locală participativă, prin care 

membrii comunităților rurale – fermieri, 

mici întreprinzători, autorități publice – 

identifică o viziune comună de dezvoltare 

urmărind oportunităţi şi resurse locale. 

Membrii comunităţii propun măsuri 

concrete, imediate, pe care le aplică 

împreună. Dintre acestea amintim 

inaungurarea primului magazin apicol din 

Rm. Vâlcea şi primul târg de apicultură al 

Olteniei. În 2013, micii întreprinzători şi 

autorităţile din comunităţile implicate au 

organizat a doua ediţie a târgului apicol, au 

deschis o nouă cooperativă apicolă care 

administrează o stupină de multiplicare şi 

au înfiinţat o unitate de procesare a 

fructelor şi un atelier de ţesătorie – 

croitorie. 

PRODUSUL DE 
FERMĂ ÎN 
LANŢUL 
VALORIC
180 de familii sărace din judeţele Vaslui şi 

Cluj au primit în 2012 stupi de albine sau 

capre, ca parte a proiectului Produsul de 

fermă în lanţul valoric. În 2013, crescătorii 

de animale din comunităţile implicate au 

participat la schimburi de experienţă, au 

învăţat să-şi administreze eficient resursele 

şi să „intre pe piaţă” sub umbrela unor 

asociaţii locale. Astfel au fost înfiinţate 

două asociaţii „Poarta Apusenilor”, fondată 

de crescătorii de capre la Iara (Cluj),  şi 

„Apicola Florile Vasluiului”, care a  deschis 

între timp un magazin apicol în localitatea 

Negreşti. Totodată, alţi 20 dintre vasluienii 

participanţi la proiect s-au afiliat unui ONG, 

iar trei dintre ei au depus proiecte pentru 

finanţare prin fonduri europene. 

Asemeni majorităţii proiectelor noastre, şi 

acesta include o componentă de 

sustenabilitate a activităţilor desfăşurate. 

În 2013, peste 50 de familii ardelene au 

dăruit animale altor familii nevoiaşe din 

comunitate. În 2014 va fi rândul 

gospodarilor din Vaslui, care în 2013 nu au 

putut să renunţe la o parte din stupi, 

întrucât seceta a împiedicat dezvoltarea 

familiilor de albine.   

gospodarilor din Vaslui, care în 2013 nu au 

putut să renunţe la o parte din stupi, 

întrucât seceta a împiedicat dezvoltarea 

familiilor de albine.   
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AGROVISION, FERMA
DEMONSTRATIVĂ DE LA CRIȚ

Ferma de vaci cu lapte “Agrovision” a fost înființată în 2005 în satul braşovean Criţ. Timp de 

nouă ani le-a oferit micilor fermieri din Braşov, Mureş şi Sibiu un model de bune practici și 

un spaţiu generos pentru a experimenta şi promova tehnologii şi echipamente moderne 

pentru agricultori. Tot aici, Centrul de consultanţă a găzduit cursuri gratuite şi acreditate 

de calificare în meseriile „lucrător în agroturism” şi „mecanic în fermă agro-zootehnică”, 

precum și seminarii și mese rotunde pe probleme specifice. Programul a implicat și copiii și 

femeile din comunităţi -  în vreme ce elevii participau la proiecte de educaţie sau tabere, 

femeile învăţau să ţeasă în atelierul inaugurat în 2011. 

Investiția în ferma de la Criţ a fost finanţată de Fundaţia Bolthouse USA şi fondurile de 

preaderare SAPARD. Planul pentru viitorul apropiat este transformarea fermei într-un 

model educaţional inovator prin organizarea de şcoli de vară tematice pentru copii şi de 

stagii de pregătire practică pentru elevi şi studenţi în parteneriat cu licee şi universităţi 

agricole.

85 de animale, dintre care 44 de vaci 

cu lapte, şi un teren de 112 ha în 

exploatare.  Laptele este vândut către 

Hochland. 

2.520 de participanţi la programe de 

instruire, stagii de practică, ateliere şi 

demonstraţii practice.

705 absolvenţi ai cursurilor de 

calificare CNFPA - mecanic în fermă 

agrozootehnică şi lucrător în 

agroturism.

700 de fermieri participanţi la cursul 

de etică în afaceri.

2.000 de copii şi tineri participanţi la 

proiecte de educaţie, şcoli de vară, 

tabere.

  

300 de părinţi participanţi la cursurile 

de parenting.

40 de femei au învăţat arta ţesutului 

şi a broderiei în cadrul atelierului de 

ţesătorie.

spune Răzvan Stanciu din Buneşti.

Am învăţat cum să accesăm fonduri europene, unii dintre noi chiar au reuşit. Pe 
lângă asta, am mai învăţat cum să fie cultura de grâu, porumb, cum se lucrează cu 
utilaje noi, cum se cresc modern animalele - vacile, oile.
De aceea, azi sunt un tânar antreprenor: am 200 de oi, 200 de familii de albine, 
lucrez 30 de hectare de pământ şi sunt foarte mulţumit.  Mă bucur foarte mult că 
nu am plecat în ţări străine şi am rămas în România
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Atelierul de meşteşuguri a reînviat 

tradiţia în 122 de comunităţi .

World Vision România a readus în viaţa 

satului un element fundamental – tradiţia 

meşteşugurilor. Iubitorii artei populare din 

8 judeţe - Oltenia şi Transilvania de Nord - 

au participat la activităţi de dezvoltare 

profesională menite să le ofere o 

alternativă la traiul din agricultura de 

consum, inspirată de valorile locale.

Pentru început 200 de persoane s-au 

calificat în ţesătorie manuală. 

Apoi proaspeţii țesători cu diplomă şi alţi 

meşteşugari cu experienţă au învățat să 

administreze şi promoveze o mică afacere 

cu artizanat. Peste 500 de meşteri au fost 

consiliaţi în afaceri în centrele de 

informare deschise la Craiova, Râmnicu 

Vâlcea şi Cluj-Napoca, iar cei mai pricepuţi 

au câştigat premii în valoare totală de 

324.000 de lei pentru deschiderea sau 

modernizarea atelierelor. 

Meşteşugarii au fost promovaţi prin 

organizarea unor expoziţii cu vânzare în 

pensiuni locale şi prin lansarea catalogului 

online Târgul de la sat. Finalul proiectelor 

lasă în urmă artizani mai bine echipaţi 

pentru exigenţele economiei actuale şi mai 

bine organizaţi. Cu sprijinul World Vision 

România, meşterii au înfiinţat asociaţii 

profesionale locale în care lucrează 

împreună şi se sprijină reciproc, spre 

beneficiul întregii comunităţi.  

Peste 25.000 DE 
PERSOANE au vizitat 
platforma 
TARGULDELASAT.RO 
în ultimele 5 LUNI. 
Meşterii au primit 
comenzi de la 
persoane individuale 
şi de la companii.

PESTE 600 DE FAMILII DIN OLTENIA ŞI 
TRANSILVANIA DE NORD TRĂIESC MAI BINE 
DATORITĂ MEŞTEŞUGURILOR POPULARE
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ADVOCACY

Sprijinim copiii şi tinerii să fie respectaţi ca 

participanţi la deciziile care le afectează viaţa. 

Prin dezvoltarea abilităţilor de advocacy copiii 

devin parteneri de dialog ai reprezentaților 

autorităților locale, aducând problemele și 

îngrijorările lor pe agenda comunității şi 

ulterior comunicându-le mai departe, la nivel 

naţional și regional.

În 2013, am evaluat și comunicat la nivel 

național nevoia părinţilor de servicii de tip 

Școală după Școală.  Pe baza rezultatelor 

cercetării rulate în 11 judeţe, au fost prezentate 

autorităților centrale propuneri concrete 

pentru îmbunătăţirea acestui serviciu 

socio-educaţional integrat prin care se previne 

abandonul şcolar, abuzul şi neglijarea copiilor.

Am susținut dialogul constructiv între 

membrii comunităţii şi autorităţi pentru a 

identifica soluţiile locale cele mai potrivite 

pentru îmbunătățirea calității serviciilor 

publice pentru copii – educaţie şi sănătate. 

Vocea şi Acţiunea Cetăţeanului este o 

metodă de consultare participativă a 

cetăţenilor, dezvoltată de World Vision 

International. Prin această metodă 

reprezentanţi ai fundaţiei şi voluntari locali au 

fost pregătiți să mobilizeze şi să educe la 

rândul lor alţi cetăţeni cu privire la 

participarea democratică în procesul de luare 

a deciziilor la nivel local.

Am introdus Comunicarea pentru 
Dezvoltare ca abordare prin care tinerii și 

copiii folosesc tehnologii si modalităţi diverse 

de comunicare pentru a argumenta nevoia de 

schimbare. Discursul, fotografia, 

fotojurnalismul, eseul, arta grafică sunt 

câteva dintre modalităţile cu care copiii 

pledează pentru dezvoltarea comunității lor.  

În 2013 am susţinut iniţiative menite să asigure bunăstarea copiilor României, în special a celor care locuiesc în mediul rural, vulnerabili din 

cauza sărăciei accentuate și a accesului dificil la servicii de bază – educație, sănătate, protecţie socială. În toamna lui 2012 am înființat 

Consiliul Consultativ al Copiilor, în cadrul căruia 10 copii din comunităţi în care lucrăm, desemnați de colegii lor, ne fac sugestii pentru a creşte 

calitatea activităţii noastre, precum şi pentru a elabora noi programe care să corespundă mai bine nevoilor lor concrete.

VALORIZĂM PARTICIPAREA

ŞI VOCEA COPIILOR

ÎN PROGRAMELE NOASTRE
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Oameni mici şi mari 
acţionează democratic
 
Între aprilie şi iulie, folosind metoda de 

consultare participativă Vocea şi Acţiunea 
Cetăţeanului,  adulţi şi copii din şase 

comunităţi au fost ajutaţi să se mobilizeze, 

să găsească soluţii şi să intre în dialog cu 

autorităţile locale pentru a rezolva lipsurile 

pe care le-au identificat în serviciile publice 

pentru copii. S-au mobilizat în total 99 de 

copii şi 222 de adulți - părinți, profesori, 

funcţionari. 

Ce au realizat? Un club pentru 195 de copii în 

Scundu (Vâlcea), un grup sanitar nou în 

şcoala cu 398 de elevi  din Oseşti (Vaslui), un 

parc de joacă pentru 115 de copii în Dezmir 

(Cluj), 20 de copii merg la „Școală după 

Școală” în Bucovăţ (Dolj), în Roşiori ( Ialomiţa) 

s-a renovat o şcoală pentru 298 de elevi, iar 

în Cobadin (Constanţa) s-au organizat acţiuni 

împotriva violenţei în şcoală pentru 696 de 

copii. În total 1.686 de copii se vor bucura de 

aceste rezultate.

De la fotografie la 
planuri pentru viitor

Copiii din mai multe comunităţi din judeţele 

Dolj şi Ialomiţa au învăţat să facă fotografii, 

devenind astfel fotojurnalişti începători. 

Copiii au adus la lumină realități 

îngrijorătoare, dar şi soluţii pe care le-au 

prezentat în expoziţii.

„…Avem foarte multe beneficii din partea 
naturii, dar şi familii care se află în 
dificultate şi nu au posibilitatea de a-şi 
potoli foamea. Motivele par foarte 
simple, dar ele sunt foarte grave: lipsa 
locurilor de muncă, familiile nu au teren 
agricol, sunt numeroase şi fără niciun 
venit, familii dezorganizate, probleme de 
sănătate grave.“ spun în fotoreportajul lor 

copiii din Maia, (Ialomiţa). Ei au plănuit cum 

să facă o cantină socială pentru săraci în 

curtea bisericii. Autorităţile vor accesa 

fonduri europene pentru construcţie, 

ONG-urile îi vor sprijini să o amenajeze şi 

doteze, de la firme vor primi alimente,  chiar 

şi copiii vor aduce legume din grădina casei. 

„Voluntarii din localitate, tineri şi adulţi, 
vor pregăti hrana, o vor distribui şi vor 
face curăţenie. Acoperind această nevoie 
de îmbunătăţire a vieţii pentru 
persoanele vulnerabile, vom avea o 
comunitate mai unită, sănătoasă şi vom 
atrage mai multe persoane în activităţile 
voluntare pentru a contribui la 
bunăstarea comunităţii.” 

Nu-i aşa că sună ca un preambul la un 

proiect de fezabilitate?

Vocea copiilor aduce schimbare

Îngrijoraţi de manifestarile violente din şcoală, copiii din Clubul de Inițiativă Comunitară ,,Creativ”, din comuna Coţofenii din Dos (Dolj), au 

organizat un marş împotriva violenţei. Ca să atragă atenţia adulţilor, au mărşăluit prin comună, au scandat în faţa primăriei şi a secţiei de poliţie 

şi au făcut un popas la biserică. Astfel cetățenii au fost informaţi despre cum să reacţioneze şi să aibă un comportament echilibrat faţă de 

ceilalţi, cum să prevină şi să combătă violenţa. Şcoala din localitate a continuat acţiunea copiilor „militanţi”. La atelierele de lucru cei mici au 

desenat propria viziune despre efectele negative ale violenţei şi au participat la un concurs de creativitate cu mesaje orginale, sloganuri şi afise. 

PARTICIPARE, 
IMPLICARE, 
SCHIMBARE



Tineri din opt ţări din Europa Centrală şi 

Orientul Mijlociu s-au întâlnit în luna aprilie 

2013 în Georgia pentru a discuta despre 

îmbunătățirea vieții tinerilor în contextul 

unei regiuni complexe din punct de vedere 

social, religios si economic.  Tinerii au 

prezentat în fața reprezentanților World 

Vision din ţări donatoare, provocările din țara 

lor şi inițiativele lor pentru rezolvarea 

acestora.  România a fost reprezentată de 

Andelija Milaș, elevă în clasa a X-a din 

Negrești (Vaslui) și de Maria-Antoanela 

Moldovan, elevă în clasa a XII-a din Cluj-Napoca.

Tinerii români au participat și la evenimentul  

internaţional The World YOUTH Want. 

Aceştia s-au întâlnit în august 2013 la 

Frankfurt într-un eveniment organizat de un 

grup de ONG-uri internaţionale. Au participat 

tineri din 9 ţări europene. Ei au evaluat 

situaţia tinerilor în lumina obiectivelor 

mileniului şi în contextul țării din care provin 

şi au propus soluţii care au fost incluse în 

declaraţia oficială pe care World Vision 

International a prezentat-o la Organizația 

Națiunilor Unite. Emma Stanciu, Andrei 

Baciu și Ionuț Șorea, elevi în clasa a XI-a în 

Negrești, au reprezentat România. 

Conferinţa Trianuală World Vision 
International reunește liderii naționali și 

internaționali care analizează ultimii trei ani 

de activitate și construiesc un nou plan de 

dezvoltare strategică pentru următoarea 

perioadă.  Anul acesta evenimentul s-a 

desfăşurat în Tanzania în noiembrie  şi a 

marcat o premieră:  tinerii au fost invitați să 

participe în mod direct la formularea 

strategiei internaționale. Timp de o 

săptămână, adolescenţi din 34 de ţări din 

toate colțurile lumii au lucrat la un proiect 

pe care l-au prezentat consiliului 

administrativ.  Lucia Prisecariu,  membră a 

Consiliului Consultativ al Copiilor World 

Vision România, precum şi a grupului A.R.T. 

din Negreşti, a reprezentat România.
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TINERI ROMÂNI PENTRU VIAŢA
COPIILOR DE PRETUTINDENI

Conștientizează, spune-ţi opinia şi treci 
la acțiune! (Be Aware, Raise your voice, 
Take action - A.R.T.)

Aceasta este deviza grupului A.R.T. sprijinit 

de World Vision încă din 2012 şi format din 30 

de tineri adolescenţi ce reprezintă vocea 

copiilor din comunitatea lor. Prin Grupul 

A.R.T. tinerii au participat la mai multe 

training-uri non-formale deprinzând abilităţi 

necesare pentru a depista şi milita pentru 

problemele copiilor din comunitate. 

Noţiunile despre drepturile copilului, 

voluntariat, traficul de fiinţe umane, 

advocacy, discurs public, fotografie i-au 

ajutat să înceapă o serie de iniţiative proprii: 

o campanie de prevenire a traficului de 

persoane, un album de fotografie Sărăcia 
prin ochii copiilor, un Forum al Copiilor.

În jurul grupul A.R.T. s-a format prima reţea 

de tineri din Negreşti - 100 de adolescenţi 

implicaţi, care duc o amplă campanie de 

prevenire a comportamentelor violente în 

comunitate. Toate activităţile întreprinse de 

tineri se bucură de sprijinul cadrelor 

didactice şi al autorităţilor locale din 

comunitate sau din judeţul Vaslui. 

Lucia Prisecariu şi Dana Savastru sunt două 

tinere adolescente din oraşul Negreşti, 

colege în clasa a noua la Liceul Tehnologic 

„Nicolae Iorga”. Diferite în preocupări şi ca 

personalitate, Dana şi Lucia au un scop 

comun: dorinţa de a schimba ceva în 

comunitatea lor. 

„În oraşul nostru, mai ales în rândul 
tinerilor, preocuparea pentru şcoală şi 
studiu este luată în râs. Atunci când 
cineva iese în evidenţă prin vocabularul 
elevat, prin premii şi distincţii şcolare, 
este stigmatizat şi exclus de majoritatea 
colegilor. Mulţi părinţi nu încurajează 

tinerii să aprofundeze studiile liceale, 
considerând că mai importante sunt 
muncile agricole”, povesteşte Dana.  

„Vreau ca în Negreşti tinerii să fie mai 
deschişi, mai optimişti, mai respectuoşi şi 
mai muncitori. Vreau să reconsiderăm 
valorile, să înţelegem importanţa 
educaţiei în dezvoltarea noastră ca tineri 
şi a comunităţii noastre. Desigur, toate 
acestea nu le putem face decât prin 
exemplul personal şi implicarea noastră 
în Grupul A.R.T. ”, a precizat Lucia. 
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COPILUL DE AZI, ADULTUL
RESPONSABIL DE MÂINE

Copilul de azi, abilitat să 
îşi susţină punctul de 
vedere şi echipat cu 
cunoştinţe, va fi 
cetățeanul responsabil şi 
participativ de mâine. 
Aşa se naşte o generaţie 
de tineri implicaţi în 
propriul viitor.
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Hristos
Împărtășit Copiilor 

Conferinţa Unitate
în Cuvânt

În 2013 ne-am axat pe trei direcţii strategice:

În zilele de 18 şi 19 iunie a avut loc în 

Bucureşti o conferinţă internaţională la 

care au participat peste 400 de lideri ai 

bisericilor evanghelice din România, 100 de 

lideri din Europa de Est şi o delegaţie de 50 

de lideri de biserici din SUA.

Tema conferinţei a fost unitatea pe care 

creştinii, din diferite denominaţiuni, pot să o 

aibă împreună datorită Cuvântului lui 

Dumnezeu, Sfânta Scriptură, în ciuda 

diferenţelor culturale şi de tradiţii.

16.590 de copiii din proiectele zonale şi 

29.207 la nivel naţional au participat la 

activitățile de dezvoltare spirituală 

desfăşurate de preoţi în biserici sau 

cluburile pentru copii.

Promovarea dezvoltării spirituale a 
copiilor din proiectele zonale şi de la 
nivel naţional prin intermediul 
proiectului Alege Școala! 

Am continuat consolidarea 
identităţii creştine a personalului 
din fundaţie

Bisericile locale - ortodoxă, 
evanghelică și protestantă – au fost 
împuternicite să continue 
modelarea caracterului creştin al 
membrilor comunităţii prin 
implicarea locală în viaţa 
educaţională și socială a 
comunității. 

participând la evenimente de formare în 

acest sens. 

   Parteneriatele cu Uniunea Bisericilor 

Creştine după Evanghelie, Alianța 

Evanghelică din România, Biserica 

Baptistă Betania, Biserica Ortodoxă 

Română s-au îmbunătăţit prin schimburi 

de experiență, conferințe locale, regionale 

și internaționale, zile de rugăciuni.

   Peste 99 de iniţiative au fost 

implementate de preoţi împreună cu lideri 

ai comunităţilor locale partenere pentru 

copiii cu rezultate şcolare scăzute 

(meditaţii), copiii cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate (centre de zi), cazuri 

sociale (familii sărace cu mulţi copii în 

situaţii de risc au primit ajutor material), 

copiii cu risc de abandon şcolar.

    Peste 3.200 de preoţi și 1.500 de 

pastori au devenit modelatori mai 

activi ai vieţilor copiilor și adulţilor 

DEZVOLTARE
SPIRITUALĂ

Programul Hristos împărtăşit copiilor 

desfăşurat de Biserica Ortodoxă Română cu 

suportul fundaţiei noastre, a continuat şi în 

2013. Prin organizarea la nivelul eparhiilor a 

285 de centre de cateheză şi prin formarea 

de formatori în cadrul acestora. S-au 

desfăşurat activităţi catehetice în 4.282 de 

parohii pentru 85.869 de copii iar 100.000 

de copii au participat la concursul naţional 

Bucuria de a fi creştin. La activităţile de 

cateheză parohială, copiii au pictat, au 

cântat, au jucat teatru, au mers la 

concursuri şi în pelerinaje, au participat la 

acţiuni filantropice, cercuri catehetice, 

proiecte de educaţie, celebrarea 

sărbătorilor creştine, au mers în tabere. În 

septembrie 2013, la Centrul 
Social-Pastoral Sfânta Cruce de la 

Mănăstirea Caraiman din Buşteni, s-a 

desfăşurat al şaselea  Congres Naţional 
Hristos împărtășit copiilor. 

Proiect de dezvoltare spirituală
pentru copii

ALEGE ŞCOALA!
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Prin intermediul proiectului Alege Şcoala! desfăşurat în 2012-2013 şi finanţat cu fonduri europene, Fundația World Vision în parteneriat 

cu Biserica Ortodoxă Română a intervenit în educaţia copiilor cu risc de abandon şcolar integrându-i într-o comunitate întemeiată pe 

cultura iubirii şi a comuniunii. Ne-am străduit să suplinim lipsa de afecţiune părintească şi impactul dramatic al atmosferei de familie, să 

descoperim copiii talentaţi şi să îi încurajăm. 

Proiectul a avut ca scop prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi 

combaterea delincvenţei juvenile, prin dezvoltarea unor soluţii alternative de tip Şcoala de 
duminică, necesare asigurării educaţiei de bază şi motivaţiei pentru studiu. Participanţii au fost 

29.207 de copii din mediul rural şi urban, de 6-16 ani: elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 

delivcvenți juvenili, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care nu au absolvit 

învățământul obligatoriu, preşcolari. 

Orele de cateheză de la Şcoala de duminică s-au desfăşurat interactiv în grupe de 

minimum 9 copii şi au pus accent pe dezvoltarea moral-civică și integrarea socială a 

copilului prin artă: pictură, desen, lectură, muzică, piese de teatru, vizionări de film. În 

taberele de creaţie Licăr de lumină s-au organizat pentru copii ateliere de creaţie literară, 

religioasă şi artisitică. Toţi copii au participat şi la concursul de creaţie Alege Şcoala! 
organizat în patru etape (parohială, pe protopopiat, eparhială şi naţională) cu trei secţiuni 

(literară, artistică şi multimedia), realizând teme legate de şcoală şi de relaţia dintre şcoală 

şi biserică. 

29.207 de copii au 
participat la 
concursul de creaţie 
Alege Şcoala!

9.618 de copii au 
mers în 235 de 
tabere de creaţie 
Licăr de lumină

3.206 de preoţi şi 
profesori de religie 
instruiţi în 247 de 
sesiuni de formare
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INTERVENŢII
DE URGENŢĂ
ÎN 2013, STRATEGIA NOASTRĂ PENTRU 
INTERVENŢIILE DE URGENŢĂ ŞI 
MANAGEMENTUL DEZASTRELOR S-A AXAT PE 
EDUCAŢIE ŞI FORMAREA COPIILOR ŞI 
TINERILOR PE TEMA PROTECŢIEI ÎN CAZ DE 
DEZASTRE. 

Considerăm că, în fiecare unitate şcolară, 

personalul didactic trebuie să dobândească 

capacitatea de a asigura instruirea copiilor, 

indiferent de vârstă, astfel încât aceştia să 

ştie cum să reacţioneze în situaţii de 

urgenţă. De aceea avem un parteneriat 

solid cu Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă şi cu Ministerul 

Educaţiei Naționale.

Ploile abundente din toamna lui 2013 ne-au 

determinat să oferim ajutor pentru o 

comunitate din judeţul Galaţi ai cărei 

cetăţeni au fost grav afectaţi de inundaţii.

Răspuns la
inundaţiile din
judeţul Galaţi

Reducerea riscurilor
în caz de dezastre
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În septembrie 2013, ca urmare a ploilor 

abundente, 39 de localități din județul 

Galați au fost afectate de inundațiile 

masive (50l/mp). 1.735 de case au fost 

inundate și 6.091 de persoane au fost 

evacuate. Nouă oameni şi-au pierdut viaţa. 

Împreună cu alte agenții şi ONG-uri, World 

Vision România a lucrat cu autoritățile 

locale, Inspectoratul General de Urgență și 

alte entități guvernamentale pentru a 

răspunde nevoilor comunităţii.

Echipa de răspuns la dezastre a intervenit 

cu ajutoare umanitare în sprijinul 

comunităţii Slobozia Conachi, distribuind 

îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de 

igienă, hrană, saltele şi rechizite şcolare 

pentru 337 de familii şi 155 de copii. 

Distribuţia s-a efectuat în perioda 

septembrie – noiembrie, iar valoarea ei s-a 

ridicat la 10.000 USD.

În plus, World Vision a organizat,  pentru 20 

de profesori, un training despre Protecţia 

Copilului în situaţii de dezastre, constând în  

suport metodologic informaţional şi 

materiale didactice pentru lucrul cu copiii 

afectaţi de inundaţii.

În urma evaluării de la faţa locului, s-a 

constatat nevoia de sprijin şi consiliere 

post traumă pentru copii. În perioada 

noiembrie - decembrie,  28 de copii de la 

şcoala din comuna Slobozia Conachi au 

participat la 8 ateliere de art-terapie. 

Copiii proveneau din familii ale căror case 

au fost complet distruse, ei aflându-se în 

grija rudelor, în multe dintre cazuri fiind 

complet separaţi de părinţi.

Una dintre nevoile identificate în discuţiile 

cu autorităţile locale, inclusiv conducerea 

şcolii şi părinţi, a fost suportul emoţional 

pentru aceşti copii, ceea ce implică 

crearea unui context în care sunt ajutaţi să 

vorbească despre sentimentele, temerile, 

fricile lor în raport cu experienţa 

traumatică. O modalitate eficientă prin 

care copiii pot fi ajutaţi să facă faţă unui 

eveniment traumatizant este exprimarea 

prin joc şi activităţi creative. 

Pentru a reduce riscurile asociate cu 

dezastrele în şcolile din mediul rural, 

World Vision România a organizat şi în 2013 

traininguri şi exerciţii de simulare cu 

participarea autorităţilor locale, a 

membrilor comunităţii şi a echipelor 

zonale ale fundaţiei.

La sesiunile de training pentru protecția 

copilului în situații de dezastre, 

participanții și-au însușit cunoștințe 

despre modul în care organizațiile 

umanitare reacționează în situații de 

dezastre, cu accent pe măsurile și 

metodologiile care pot fi adoptate la 

nivelul comunității pentru protecția 

copilului. Scopul este să responsabilizăm 

și să implicăm membrii comunității, 

inclusiv copiii, în procesul de reducere a 

riscurilor la dezastre astfel încât ei să 

folosească metodologia de protecție și să 

aplice măsurile de protecție de tip Spațiu 
prietenos pentru copii în cooperare cu 

echipele locale ale fundației.

S-au organizat traininguri în Negreşti 

(Vaslui) pentru 18 oameni, în Slobozia 

Conachi pentru 30, iar în Ialomiţa pentru 16 

persoane. Aceste sesiuni de training au 

fost urmate de simulări în Negreşti (Vaslui) 

unde au participat 20 de săteni, 71 de copii 

şi 10 autorități locale, iar la Maia (Ialomiţa) 

au participat 14 săteni, 62 de copii şi 5 

autorităţi locale. Pe lângă membrii 

comunităților, la simulări au participat și 

colegii noştri din birourile zonale din 

aceste judeţe.

World Vision România a sprijinit concursul 

destinat voluntarilor, iniţiat de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă (Bistriţa, iunie 2013), donând 

pentru premii căşti protecţie, staţii radio, 

în valoare de 1.000 USD.

În 2013 a avut loc prima intervenţie 

concertată a ONG-urilor umanitare reunite 

sub umbrela FOND (Federația Organizațiior 

Neguvernamentale pentru Dezvoltare). 

Această intervenție a generat un  răspuns 

mai eficient, corespunzător cu nevoile 

locale.

Terapie prin artă 
pentru copii

Prima intervenţie 
coordonată a mai  
multor ONG-uri 
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CAMPANIA 
NATIONALĂ DE
FUNDRAISING 2013 

Prin campania Cu o carte schimbă o 
viaţă am promovat  şansele egale şi 

accesul egal la resurse educaţionale 

pentru toţi copiii, astfel încât aceştia să 

poată beneficia de un start bun pentru 

viitor.

Din păcate, de cele mai multe ori copiii de 

la sate nu au acces la cărţile necesare 

educaţiei lor, în condiţiile în care 

bibliotecile din cadrul şcolilor în care învaţă 

FUNDRAISING
Desfăşurăm campanii de strângere de fonduri pentru a 
susţine proiectele desfăşurate în beneficiul copiilor. Facem 
apel la generozitatea oamenilor şi a companiilor pentru a se 
alătura cauzelor noastre. În 2013, ca şi în ultimii 2 ani, 
campaniile de fundraising ale fundaţiei World Vision România 
s-au concentrat pe educaţie şi prevenirea abandonului şcolar.

sunt slab dotate, iar lipsa resurselor 

materiale îi împiedică pe părinţi să le 

cumpere acestora măcar cărţile şcolare. 

Pornind de la acest aspect, principalul 

obiectiv al campaniei a fost dotarea 

bibliotecilor din 53 de comunităţi rurale cu 

cel puţin 15.000 de cărţi, reprezentând 

beletristică, enciclopedii şi lucrări de 

specialitate.

Campania a debutat la sfârşitul lunii 

februarie, invitând oamenii să doneze atât 

cărţi, cât şi bani în beneficiul copiilor de la 

ţară. Am organizat diferite evenimente 

pentru a încuraja dragostea pentru citit - 

flash moburi, spectacole şi sesiuni de 

lectură în parc. Fondurile strânse prin 

această campanie au fost completate cu 

cele rezultate din campania 2%, la care 

voluntarii şi-au adus o contribuţie 

importantă.  În timpul verii am organizat, 

împreună cu părinţii şi copiii de la Little 

London School, un marş pentru a atrage 

atenţia asupra accesului dificil la educaţie 

pentru copiii de la sate.

De asemenea, în parteneriat cu Zis şi Făcut 

şi o serie de 11 tineri ilustratori români, am 

lansat o linie de semne de carte ilustrând 

fiecare câte un cuvânt frumos, dar mai 

puţin cunoscut, din limba româna. Ilustra-

torii au creat pro bono semnele de carte, 

care au putut fi achiziţionate în librării din 

Bucureşti şi din ţară, precum şi la diverse 

evenimente.

Campania ne-a adus rezultate frumoase - 

aproximativ 15.000 de cărţi şi 116.850 lei cu 

care am cumpărat enciclopedii şi dicţion-

are.

300.000 de copii din mediul rural 
se zbat în sărăcie extremă. 
Sărăcia reprezintă principala 
cauză a abandonului şcolar.

Campofrio - hrană pentru
copiii neajutoraţi de la ţară
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82 de copii continuă liceul cu sprijinul
KFC şi Pizza Hut

O sumă record de 70.000 de euro au strâns restaurantele KFC şi Pizza Hut România 

împreună cu clienţii lor pentru liceenii bursieri din programul Vreau în clasa a noua, prin 

campania anuală  tradiţională Donează un leu pentru viitorul meu, desfăşurată de 

fiecare dată în luna octombrie.  Aceşti bani înseamnă burse pentru 82 de copii care au astfel 

şansa de a-şi continua educaţia şi visa la un viitor împlinit. 

În cei şase ani de când susţin bursierii din programul nostru, KFC şi Pizza Hut au adunat 

împreună cu clienţii lor peste 240.000 de euro. Această sumă a ajutat 671 de copii să-şi 

continue studiile la liceu.

Mulţumim angajaţilor KFC şi Pizza Hut pentru creativitatea şi implicarea lor, precum şi 

ambasadorilor campaniei: Dani Oţil, Daniela Nane şi Călin Goia, care au promovat campania 

cu entuziasm. Şi, bineînţeles, mulţumim clienţilor care au crezut în cauza noastră!

Compania Campofrio  a sărbătorit Ziua Recunoştinţei prin campania Campofrio face 
bine prin care i-a încurajat pe oameni să facă un gest frumos pentru copiii de la sat.  

Fiecare produs cumpărat în perioada 21-28 noiembrie  s-a transformat în hrană pentru viaţa 

unui copil neajutorat din mediul rural. Astfel Campofrio a donat 15.000 de sandvişuri cu 

produse din carne pentru copiii înscrişi în programele noastre din judeţele Dolj, Ialomiţa şi 

Vaslui. Pachetele au fost dăruite chiar de angajaţii firmei, pe care copiii i-au primit cu 

dansuri şi cântece populare.

Mulţumim Campofrio şi cumpărătorilor săi!

Cu o carte 
schimbă o viață 
- 15.000 de cărţi 
pentru copiii din 
mediul rural  

sunt slab dotate, iar lipsa resurselor 

materiale îi împiedică pe părinţi să le 

cumpere acestora măcar cărţile şcolare. 

Pornind de la acest aspect, principalul 

obiectiv al campaniei a fost dotarea 

bibliotecilor din 53 de comunităţi rurale cu 

cel puţin 15.000 de cărţi, reprezentând 

beletristică, enciclopedii şi lucrări de 

specialitate.

Campania a debutat la sfârşitul lunii 

februarie, invitând oamenii să doneze atât 

cărţi, cât şi bani în beneficiul copiilor de la 

ţară. Am organizat diferite evenimente 

pentru a încuraja dragostea pentru citit - 

flash moburi, spectacole şi sesiuni de 

lectură în parc. Fondurile strânse prin 

această campanie au fost completate cu 

cele rezultate din campania 2%, la care 

voluntarii şi-au adus o contribuţie 

importantă.  În timpul verii am organizat, 

împreună cu părinţii şi copiii de la Little 

London School, un marş pentru a atrage 

atenţia asupra accesului dificil la educaţie 

pentru copiii de la sate.

De asemenea, în parteneriat cu Zis şi Făcut 

şi o serie de 11 tineri ilustratori români, am 

lansat o linie de semne de carte ilustrând 

fiecare câte un cuvânt frumos, dar mai 

puţin cunoscut, din limba româna. Ilustra-

torii au creat pro bono semnele de carte, 

care au putut fi achiziţionate în librării din 

Bucureşti şi din ţară, precum şi la diverse 

evenimente.

Campania ne-a adus rezultate frumoase - 

aproximativ 15.000 de cărţi şi 116.850 lei cu 

care am cumpărat enciclopedii şi dicţion-

are.



CAMPANII LOCALE DE
FUNDRAISING

Împreună pe același „drum”

Copiii şi cosmosul, prieteni buni la Constanţa

Câteva  mari companii din Cluj au ajutat 

copiii din familii sărace și comunitatea lor 

în cadrul inițiativei „Prietenii comunității”. 

Agenția web Arxia a finanţat, în vara lui 

2013, achiziţionarea de rechizite şi jucării 

pentru copiii din satul Mașca. Angajaţii 

companiei au cântat împreună cu cei mici 

şi au participat la jocuri educative de 

animaţie moderate de voluntarii World 

Vision România. Firma Steelcase a 

contribuit atât financiar, cât şi prin 

implicarea voluntară a angajaţilor săi, la 

construirea unui popas la intrarea în Cheile 

Borzești, iar de 1 Iunie, a organizat o 

excursie în Cluj-Napoca pentru 16 copii 

care locuiesc în sate izolate din munţii 

Apuseni. Compania Evalueserve s-a 

angajat să asigure lunar hrană caldă şi 

necesarul de rechizite pentru 10 copii 

dintre cei 34 care frecventează centrul 

School after School din Bonţida. 

Totodată Emerson a sprijinit financiar 

proiectul Tineri în tranziţie.

300 de copii din judeţul Constanţa au participat la diverse activităţi ştiinţifice, distractive şi educative, menite să-i familiarizeze cu noţiuni 

despre spaţiul cosmic în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului de strângere de fonduri Copiii și cosmosul, organizat în Săptămâna 

Mondială a Spaţiului Cosmic. Printre activităţi s-au numărat minicrosul extratereştrilor, modelajul „Planetele sistemului solar", concursul 

de fotografie şi desen „Peisaje cosmice pe Terra", cel de eseuri „Planeta din vis" și dezbaterea ştiinţifică susţinută de cercetătorul 

Alexandru Mironov şi echipa constănţeană premiată la NASA. Cei 14.000 de lei încasaţi vor fi folosiţi  pentru a susţine 80 de tineri 

seropozitivi. 

Parteneri: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Agenţia Spaţială Română, Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 
Parteneri media: TV Neptun, Litoral TV, Radio Constanţa, Constănţeanul.com, Evenimente-Constanţa.com. 
Sponsori: S.C. Verasig Broker de Asigurări, Hotel Malibu, Anahotels S.A., Minmetal S.A., Alex Shop, Sultan Prodexim S.R.L., 
Jucarii Noriel, RTC, Sea Container Group, Transevren S.R.L., Cofetaria Angelo, Stelian S.R.L. şi Youth Vision.
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510 kilograme de
bucurie pentru copii!

Copiii, la primul contact cu jocurile video

La sfârşitul lunii octombrie, cu ocazia 

Săptămânii legumelor şi fructelor 
donate, elevii a două şcoli gimnaziale din 

Craiova și-au unit forţele pentru a le face o 

bucurie colegilor mai puțin norocoși de la 

două şcoli rurale. 16 familii şi 555 de copii 

cu dificultăţi frecvente în a-şi procura 

hrana corespunzătoare au primit 510 

kilograme de legume şi fructe autohtone şi 

citrice. Copiii s-au bucurat nespus atât 

pentru darurile primite, cât şi pentru 

întâlnirea cu alţi copii de vârsta lor. 

 Partener Compania UBISOFT 

35

Colegii noștri din Craiova împreună cu angajaţii companiei Ubisoft au pus la cale o zi deosebită pentru 20 de copii care nu au ieşit niciodată 

din satul în care trăiesc. Invitaţi la sediul companiei, copiii au intrat pentru prima dată în contact cu lumea fascinantă a jocurilor video. 

Fetele au zburdat pe ritm de dans în faţa unui X Box Kinect, în timp ce băieţii au încins manetele unui X Box pe care rulau jocuri cu tematică 

sportivă. Alţi poznaşi au manevrat curioşi o tabletă. Angajaţii companiei au rămas alături de copii pe parcursul întregului an. În luna mai au 

organizat o expoziţie cu vânzare de obiecte confecţionate de către copii, iar de sărbători au oferit cadouri pentru 43 de copii de grădiniţă. 

Parteneri: Şcolile Gimnaziale ,,Sfântul 
Gheorghe” şi,,Gheorghe Ţiţeica" din 
Craiova
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Handbal pentru
Educaţie

Aflat deja la a treia ediţie, Turneul de 
Handbal Mixt Amatori - Handbal pentru 
Educaţie din judeţul Vâlcea a adus şi în 

2013 fonduri importante pentru copiii din 

programul Vreau în clasa a noua. La 

iniţiativa partenerilor noştri de la 

„HandbalFan”, cele 15 echipe participante 

din Braşov, Cluj, Olt, Ilfov, Vâlcea şi 

Bucureşti, alături de ceilalţi parteneri şi 

sponsori, au contribuit, prin dragostea lor 

faţă de handbal, la strângerea sumei de 

5.616 de lei.

Parteneri şi sponsori: HCA 
„HandbalFan” Vâlcea, Clubul Rotaract 
Vâlcea, Primaria Râmnicu-Vâlcea, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, 
Fundația Judeţeană pentru Tineret 
Vâlcea, Vizal, Sanovita, Eurogreen.

Fotbal pentru
viitor
Evenimentul fotbalistic vâlcean Cupa 
World Vision, desfăşurat în luna decembrie 

cu participarea a opt echipe, împreună cu 

sponsorizarea primită de la S.C.Mantzaris 

International SRL (20%), ne-au adus 

6.687,50 de lei pentru copiii din programul 

Donator de Viitor.

Parteneri și sponsori locali: 
I.S.U.Vâlcea, C.S.Dinamo Râmnicu 
Vâlcea, C.S. Cozia J Râmnicu Vâlcea, 
FanCourier SRL, Petroliştii OMV, 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Vâlcea, Asociaţia Judeţeană 
„Sportul Pentru Toţi” Vâlcea, SC 
Antoine SRL Râmnicu Vâlcea, SC 
Sanaqua SRL.

Moş Crăciun cu tolba plină ne-a colindat comunităţile 

804 copii din satele doljene au primit de la 

Moş Crăciun jucării, dulciuri, rechizite şi 

îmbrăcăminte. Ajutoarele lui de nădejde 

au fost companiile Ubisoft, ProCredit 

Bank, Coca-Cola Hellenic, Hella, CS 

România şi şcolile: Liceul de Arte „Marin 

Sorescu”, Grădiniţa cu program prelungit 

„Dumbrava minunată”, Şcolile Gimnaziale 

nr.21 ,,Gheorghe Ţiţeica” şi „Nicolae 

Romanescu”, Colegiul Naţional ,,Fraţii 

Buzeşti”, Liceul Ucecom ,,Spiru Haret”, 

Şcolile Gimnaziale nr. 23 şi nr. 24 „Sfântul 

Gheorghe”. Dorinţele de Crăciun ale 83 de 

copii au fost îndeplinite de trecătorii cu 

inimă mare, care s-au oprit să citească 

cardurile cu dorinţe ce împodobeau bradul 

nostru expus la Electroputere Parc Mall 

din Craiova. Trupa de actori „On the Spot 

Impro” ne-a donat o parte din încasările lor 

din luna decembrie, au devenit Donatori de 

Viitor pentru o fetiţă şi vor continua să 

promoveze programul. Şi Opera Naţională 

a colectat fonduri pentru Donator de 

 Viitor în cadrul spectacolului de balet 

,,Zâna Păpuşilor” din 19 decembrie.

În judetul Cluj, 400 de spiriduşi de la World 

Vision şi de la companiile Emerson, ISDC, 

Steelcase, Arxia, Evaluaserve și 3Pilar 

Global s-au implicat în campania Fii şi tu 
Moş Crăciun. 350 de copii din familii 

sărace din comunităţile clujene au primit

 cadourile pe care şi le-au dorit.

La Constanţa patru şcoli, două licee şi o 

grădiniţă au organizat târguri de caritate şi 

colecte publice de fonduri şi jucării pentru 

copiii sprijiniţi de World Vision. Astfel, 25 

de copii cu dizabilităţi din Medgidia au 

primit cadouri, iar Centrul de Recuperare 

Terapeutică din Medgidia va primi 

aparatură. Grădiniţele 1 şi 2 din comuna 

Corbu au primit sute de jucării.

Moş Crăciun şi Moş Nicolae din judeţul 

Vâlcea s-au întrecut în surprize şi daruri. O 

sută de proaspete mămici au primit sfaturi 

şi kituri pentru bebeluşii lor, copiii de 

grădiniţă au primit ghete şi jucării de la 

voluntari, handbaliştii care susţin fundaţia 

au avut parte de o surpriză, iar Cupa 
World Vision la fotbal a strâns fonduri 

pentru Donator de viitor. Biroul World 

Vision din Râmnicu Vâlcea a organizat a 

zecea ediţie a concursului cu premii pentru 

Crăciun, în colaborare cu Arhiepiscopia 

Râmnicului. 

În judeţul Vaslui, şcolile şi grădiniţele din 

30 de localităţi au primit câte un brăduţ 

ecologic, o instalaţie de beculeţe si 

materiale cu care copiii au creat 

decoraţiuni pentru pom. Ei au sărbătorit 

Crăciunul cântând colinde la şcoală 

împreună cu profesorii şi părinţii lor. Copiii 

din grădiniţe au primit prima lor păpuşă 

sau maşinuţă. Câştigătorii concursului de 

desene şi eseuri literare „Aşteptându-l pe 

Moş Crăciun” au primit jocuri, jucării şi 

dulciuri.

Dorinţele a 96 de copii din Rebricea, Oşesti 

şi Vlădeni au fost îndeplinite de angajaţii 

unui fast-food internaţional şi ai companiei 

Antibiotice din Iaşi care au preluat 

scrisorile de la Moş Crăciun şi le-au adus 

darurile. În semn de mulţumire, cei mici 

le-au cântat colinde. În satul Domniţa din 

comuna Ţibana (Iaşi), 15 familii cu 75 de 

copii au primit dulciuri şi alimente din 

partea noastră şi a prietenilor noştri de la 

Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi.

În şcolile din Ialomiţa copiii au recitat 

poezii de sezon, au cântat colinde şi au 

interpretat diferite roluri din şcena naşterii 

Mântuitorului. La cluburi copiii au făcut 

felicitări şi decoraţiuni pentru brad, l-au 

împodobit şi au cântat colinde. 
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VOLUNTARIAT

În 2013, 1.470 de voluntari s-au implicat în 
proiectele noastre. Dintre aceştia 270 ni s-au 
alăturat prin activităţile în parteneriat cu alte 
ONG-uri. Le mulţumim tuturor!

Voluntariatul înseamnă altruism şi solidaritate cu semenii noştri, înseamnă 
crearea de legături care ne ajută să depăşim diferenţele ce ne despart, astfel 
încât să trăim împreună în comunităţi sănătoase şi solide, să găsim soluţii 
inovatoare pentru provocările comune şi să ne modelăm destinele colective. 
Voluntariatul înseamnă că „împreună” este mai important decât „eu”. 

„Este o muncă de suflet, care îmi aduce 
experienţă şi împlinire. Este minunat 
faptul că World Vision ajută fiecare 
copil să aibă şansa unui viitor mai bun.’’ 
– Alexandra Șerban, voluntară, elevă din 

Craiova.

Voluntarii noştri sunt ambiţioşi, activi şi 

sociabili. În oraşe ei sunt elevi de liceu şi 

studenţi, uneori masteranzi sau  persoane 

dornice să ne dedice timp şi energie. În 

sate ei sunt copii, profesori şi preoţi. 

Adulţii lucrează cu copiii şi cu tinerii - 

participă la jocuri de grup ale copiilor, îi 

ajută la teme, le organizează serbări şi 

picnicuri etc. Studenţii la educaţie fizică 

fac kinetoterapie. 

Alţii se implică în 

campanii de 

sensibilizare şi 

informare a opiniei 

publice, ne ajută la 

evenimente sau 

participă la munca de birou. În sate, 

voluntarii copii formează grupuri care, sub 

îndrumarea unui lider, preot sau cadru 

didactic, participă la activităţi în folosul 

comunităţii. Fac ecologizare, plantează 

pomi, refac zonele verzi, organizează 

concursuri sportive, confecţionează 

mărţisoare, felicitări de Paşte şi Crăciun, 

participă la expoziţii de artă şi spectacole, 

sprijină bătrânii vizitându-i acasă sau 

oferindu-le ajutor în gospodărie. 

VOLUNTARII ÎN CAMPANII NAŢIONALE
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Sprijin pentru 15.000
de copii care au nevoie 
de cărţi 

„Eşti deja o ţintă! Învaţă 
să recunoşti pericolul! ” 
au avertizat voluntarii

Pe 18 octombrie voluntarii noştri au marcat 

Ziua Europeană de Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane prin acţiuni publice 

special concepute pentru a atrage atenţia 

asupra efectelor nocive ale traficului de 

persoane sub toate formele sale. Voluntarii 

au fost sufletul evenimentelor organizate în 

Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, 

Negreşti, Vaslui, şi Râmnicu-Vâlcea şi 20 de 

sate. Pretutindeni s-au implicat în 

organizarea campaniei, au avut activităţi cu 

grupuri de copii sau tineri vulnerabili (din 

familii sărăce şi centre de plasament), au 

împărţit pliante şi au participat la sesiunile 

de informare unde s-a difuzat un film 

tematic şi au avut loc dezbateri. Voluntarii 

au participat la flashmob-uri în Constanţa, 

au dansat la Craiova, Iaşi, Bucureşti, iar în 

Cluj au expus în vitrine manechine 

purtătoare de pancarte. La Iaşi şi Negreşti 

s-a organizat o expoziție de fotografie 

tematică. 

În 2013 voluntarii ne-au fost alături în 

Campania naţională Cu o carte schimbă 
o viaţă prin care 15.000 de cărţi au ajuns în 

bibliotecile şcolare din 53 de comunităţi 

defavorizate. În fiecare oraş unde ne 

desfăşurăm activitatea voluntarii au 

împărţit pliante cu locaţiile pentru 

colectare,  au adunat cărţi de la colegii 

studenţi, au fost prezenţi lângă urnele 

special amenjate în librăriile partenere, au 

ajutat la completarea formularelor 2%, au 

pregătit cărţile pentru a fi trimise în şcoli  

sau au dansat la flashmob-uri. Campania 

de colectare a cărţilor a fost dublată de 

vânzarea de semne de carte Cuvinte care 
schimbă lumea, pe care voluntarii au 

promovat-o cu entuziasm, au fost prezenţi 

chiar şi la Gala de K1 din Călimăneşti.

Permanent avem voluntari care ne oferă timp şi cunoştinţe pentru activităţi administrative 

în birourile noastre. Cele mai populare acțiuni sunt, însă, evenimentele de strângere de 

fonduri şi campaniile de informare şi promovare.
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VOLUNTARII ÎN CAMPANII LOCALE

Cluj

Dolj

Constanța

În luna iulie 2013 voluntarii au făcut parte 

din colectivul de organizare a taberei 

pentru persoane cu dizabilități de la centrul 

de zi „Sfânta Maria” din Cluj-Napoca. 11 

voluntari din Iara au construit popasul din 

Cheile Borzești  împreună cu angajaţii 

companiei Steelcase. 10 elevi voluntari de la 

Școala Generală din Bonțida au desfășurat 

o campanie de fundraising local, alţii au 

realizat revista şcolii, au plantat copaci și 

au făcut ecologizare. Adolescenţii din 

Aghireşu, voluntarii animatori din grupul 

„Copii zglobii”, continuă să-i înveţe pe cei 

mici jocuri pentru a reduce violenţa în 

şcoală. Totodată, voluntarii din Dezmir 

le-au „dăruit” copiilor un loc de joacă 

printr-un proiect pilot care a aplicat metodologia Vocea şi Acţiunea Cetăţeanului (vezi pag. 24). In 2013 aceştia au format Asociaţia 

Tinerilor Voluntari Dezmir, primul ONG de tineri din zona de interveţie locală în judeţul Cluj a fundaţiei noastre.

Şi în 2013 voluntarii doljeni ne-au dat o 

mână de ajutor la standul de la târgul 

Hand-Made Bizarre Bazaar unde au vândut 

obiecte realizate de copiii de la Centrul 

Multifuncţional şi au strâns fonduri pentru 

aceştia. Am incheiat anul cu campania De 
Crăciun devino donator de viitor!, la 

finalul căreia voluntarii au convins 

trecătorii să împlinească visele a 83 de 

copii nevoiaşi, dorinţe  care au decorat 

bradul nostru de Crăciun din Electroputere 

Mall Craiova. În plus, au petrecut timp cu 

copiii în vacanţă, au participat la campanii 

sociale, au completat chestionare în 

cadrul cercetărilor şi au oferit sprijin la 

designul materialelor de promovare.

Copiii sub 6 ani de pe plajă au primit « brăţări de vacanţă» de la 20 de voluntari care în lunile iulie şi august au avut grijă ca micuţii să nu se 

rătăcească în mulţime, pentru al patrulea an consecutiv în cadrul proiectului Copiii nu se pierd. Ei ajung la Radio Vacanţa. Voluntarii au 

contribuit la buna desfăşurare a unui eveniment de strângere de fonduri şi au participat la cursuri de dezvoltare personală, şcoala de flori, 

prevenirea dezastrelor şi managementul voluntarilor.
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Ialomița

Vâlcea

Iași și Vaslui

Pe tot parcursul anului, voluntarii ialomiţeni au ajutat copiii şi persoanele vulnerabile și au participat la acţiuni de ecologizare şi campanii 

de informare. Pe data de 4 aprilie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Urziceni 12 elevi voluntari, dintre care unul bursier în programul 

Vreau în clasa a noua, au organizat un concurs de teatru. Alţi 16 elevi voluntari au învăţat care sunt cerinţele elaborării unei propuneri de 

proiect participând în luna septembrie la un curs de scriere de proiecte desfăşurat la Moviliţa. În aceeaşi lună, schimbul de experienţă le-a 

prilejuit întâlnirea cu alţi voluntari de la Şcoala de Valori şi Young Initiative. În decembrie, cei mai „implicaţi voluntari” au fost premiaţi cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului.

„Pe scurt aş defini World Vision ca 
fiind prietenul copiilor 
dezavantajaţi, dar şi prietenul 
tuturor celor care doresc să ajute 
pe cineva. Pentru mine nu este doar 
un loc unde fac voluntariat, este 
locul care mi-a definit 
personalitatea şi mi-a arătat cine 
vreau să fiu cu adevarat. Astăzi 
consider activitatea mea ca 
voluntar mai mult un hobby la care 
nu aş putea renunţa. Mă văd făcând 
acest lucru şi la facultate în 
America sau Marea Britanie acolo 
unde îmi doresc să reuşesc, dar şi 
pe viitor, ca jurnalist.” - Andreea 

Avramescu, eleva în clasa a XI-a la 

Colegiul Naţional „Elena Cuza" din 

Craiova 

În 2013 elevii şi studenţii voluntari moldoveni ne-au fost alături şi la activităţile de 

marketing şi promovare. Membrii Asociaţiei Studenţilor din Taiwan din cadrul Universităţii 

de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi au adunat cărţi pentru campania Cu o 
carte schimbă o viaţă. Implicarea şi dăruirea tuturor voluntarilor ieşeni a fost 

recunoscută pe plan local - ei au primit Premiul III la cea de a doua ediţie a evenimentului 

Dialogul anual al membrilor societăţii civile.

Încă elevi sau studenţi, profesori sau simpli 

oameni buni şi generoşi - aceştia sunt cei 

108 voluntari vâlceni. Ei au promovat 

Târgul Apicol Oltenia – ediţia din Vâlcea 

din 23-24 martie şi au participat la 

sondajul de opinie de la eveniment. Pentru 

turneul de fotbal în sală cu scop caritabil 

Cupa World Vision din 14-15 decembrie, 

au strâns fonduri şi au ajutat la 

organizarea evenimentului. La început de 

noiembrie, cu ocazia tradiţionalei campanii 

de informare din capitala vâlceană Spune 
NU Discriminării! dedicată Zilei Mondiale 

Împotriva HIV SIDA şi pentru Ziua 

Internaţională a Persoanelor cu 

Dizabilităţi, voluntarii au împărţit 

materiale informative. Spre sfârşitul 

anului, 23 de spiriduşi au poposit la copiii 

de la grădiniţa din comuna Geamăna cu 

daruri multe şi jocuri de la de Moş Nicolae. 

Pe tot parcursul anului, 21 de profesori 

voluntari au pregătit bursierii liceeni din 

programul Vreau în clasa a noua.



MULŢUMIM
PARTENERILOR

Ne-au oferit
susţinere financiară:

Parteneri media: 

Anul 2013 a fost un an bogat în 

proiecte şi evenimente. Tot mai mulți 

parteneri ni s-au alăturat în dorinţa de 

a dărui şanse pentru un viitor mai bun 

copiilor de la sate, familiilor şi 

comunităţilor lor. De multe ori 

ajutorul lor a făcut diferenţa! 

Am stabilit colaborări frumoase şi 

trainice cu multe companii, cărora le 

mulţumim pentru susţinere şi le 

suntem recunoscători pentru inima 

deschisă şi generozitatea cu care s-au 

implicat în acţiunile noastre.

Să avem alături de noi şcoala, 

biserica, consilierii şi primăria – 

actorii locali din comunitate – este 

foarte important pentru că ne ajută 

să răspundem prompt nevoilor pe 

care le au copiii dintr-un anumit sat. 

Acestor parteneri care trăiesc în 

inima comuntăţii le mulţumim pentru 

sprijin.

Ce am fi dacă nu s-ar vorbi despre 

noi? Cei care „povestesc” despre 

cauza noastră educă şi formează 

conştiinţe. Mulţumim ziariştilor şi 

bloggerilor care au considerat că 

merită să ilustreze munca noastră în 

folosul copiilor de azi, adulţii de 

mâine.

Mulţumim tuturor acelora care au 

direcţionat 2% din impozitul pe 

salariu sau 20% din impozitul pe 

profit pentru ca World Vision  

România să ofere bunăstare copiilor 

nevoiaşi din mediul rural.

PARTENERI

World Vision România Raport Anual 201342

SC Cristalda şi Emerson din Cluj; Verasig 

Broker de Asigurare şi Reasigurare din 

Constanţa; ProCredit Bank, Coca Cola 

Hellenic, Hella, CS România din Dolj; 

Manzaris International SRL, HCA 

„HandbalFan” Vâlcea, Clubul Rotaract 

Vâlcea, Nalvexim SRL, Antoine SRL din 

Râmnicu Vâlcea.

Adevarul Holding, blog.asa-si-asa.ro, Cuget 

Liber, garbo.ro, mamicaurbana.ro, Radio 

România, Constanţa, Radio Vacanţa, 

România Liberă, www.romaniapozitiva.ro, 

soringrumazescu.ro, Televiziunea VTV 

Râmnicu-Vâlcea, Transilvania Live, TV 

Neptun, 9am.ro.

Ne-au promovat:

Rogalski Damaschin PR, Asociaţia Teatrek, 

Asociaţia Depresiunea Horezu, Banca 

Românească, Biblioteca Judeţeană „Antim 

Ivireanul" Râmnicu-Vâlcea, Bombardier, 

Bookstory Cluj, Cabinet Dr. Leahu, Dacris, 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu" 

Craiova, Centrul Comercial Felicia, Clubul 

Sportiv Tyger Gym Râmnicu-Vâlcea, 

Colegiul Costache Negruzzi Iaşi, Colegiul 

Naţional „Mihai Eminescu" Iaşi, Complexul 

Educaţional Copilăria din Constanța, 

Complexul Muzeal de Ştiințe ale Naturii 

Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Vâlcea, Diverta Cluj, Emerson, 

Eurogreen, Librăria Alpha Cluj, Grădiniţa 

Dumbrava Minunată Craiova, copiii de la 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 din 

Râmnicu-Vâlcea, Grădiniţa „Micul Regat" 

din Constanța, Greenwich School of English 

Craiova, ISDC, Librarium Palas Iaşi, Librăria 

Alexandria, Librăria Avant - Garde, Librăria 

Bastilia Bucureşti, Librăriile Cărtureşti din 

Bucureşti, Cluj, Iaşi; librăriile din 

Râmnicu-Vâlcea: Alexandria din River Plaza 

Mall, Aldan, Policart, Roxicom , print-center 

Amiprint, Image Paper; Librăria Elena 

Farago Iaşi, Librăria Mihai Eminescu din 

Bucureşti, Librăria RoxiCom, Liceul de arte 

„Marin Sorescu” Craiova, Liceul Tehnic 

„Traian" Constanța, Opera Română Craiova, 

Polus Center Cluj, Prăvălia cu cărţi, World 

Trade Center, Palatul Copiilor Craiova, 

Palatul Copiilor Râmnicu-Vâlcea, Polus 

Center Cluj, Revista de Povestiri, Sun Plaza 

Bucureşti, Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul 

Craiova, Şcoala Gimnazială Nicolae 

Romanescu Craiova, Şcoala Gimnazială Sf. 

Gheorghe Craiova, Şcoala Little London 

Bucureşti, Şcoala nr.8 Constanța, Teatrul 

Naţional „Marin Sorescu” Craiova, 3 Pillar 

Global. 

S-au implicat amplu prin
programe CSR cu sprijin
financiar, participare cu
voluntari şi promovare a
acţiunilor noastre:
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Suntem onoraţi să fim susţinuţi de 

personalităţi cunoscute şi foarte apreciate 

din România. Gestul lor reprezintă un 

îndemn la acţiune şi pentru ceilalţi. Le 

mulţumim pentru generozitatea de care 

dau dovadă. Ne reamintesc prin implicarea 

lor că niciodată nu trebuie să uităm de copii 

şi de şansele pe care stă în puterea noastră 

să le dăruim.

Oana Cuzino

Daniela Nane 

Diana Dumitrescu

Ada Condeescu

Maria Buză

Călin Goia

Nicolae Dumitru 

Noni Borsan

Parteneri în programe, proiecte şi evenimente:

     Programe de dezvoltare comunitară: 
Primăriile, şcolile şi bisericile din 

comunităţile partenere, Inspectoratele 

Şcolare Judeţene Cluj, Constanţa, Dolj, 

Ialomiţa, Vaslui, Vâlcea, Direcţiile Agricole 

Judeţene: Cluj, Dolj, Iaşi, Vaslui, Vâlcea; 

Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului: Cluj, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, 

Sector 5 - Bucureşti, Vaslui, Vâlcea. 

     Proiectul Alege Şcoala! şi activităţi 
de angajament creştin cu copiii şi tinerii: 
Biserica Ortodoxă Română, Arhiepiscopia 

Râmnicului. 

     Proiectele Atelierul de Meşteşuguri: 
Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării 

Rurale - ASDR Dezmir, ASCENDO S.R.L. 

     Proiectul Centrul Multifuncţional: 
Primaria Galicea - Serviciul de Asistenţă 

Socială, Primăria Cernavodă - Serviciul de 

Asistență Socială, Asociaţia Caritas 

Eparhial Greco-Catolic, Direcţii Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dolj. 

     Intervenţii de urgenţă: FOND - 

Platforma Română a Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Dezvoltare; 

Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, Primăria comunei Slobozia – 

Conachi (Galaţi). 

     Proiecte de sănătatate: Centrul 

Naţional pentru Studii în Medicina de 

Familie, Coaliţia pentru o nouă prevenţie, 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din 

România, ProMAMA. 

     Parteneri pentru programul Şcoală 
dupa Şcoală: Primăria Vlădeni, Şcoala cu 

clasele I-IV din Vlădeni, Inspectorat Şcolar 

Judeţean Iaşi, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Iaşi, Primăria Rebricea, Şcoala Gimnazială 

nr. 1 Draxeni, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Vaslui, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Vaslui; Şcoala gimnazială nr. 126, Sector 5, 

Bucureşti.

     Advocacy: FONPC - Federaţia 

Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 

copil, Roma Education Fund, Federaţia 

Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Direcţia 

Protecţia Copilului - Ministerul Muncii , 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice. 

     Formarea şi motivarea liderilor de 
biserici şi creşterea angajamentului 
creştin la copii şi tineri: Alianţa 

Evanghelică din România, Uniunea 

Bisericilor Creştine după Evanghelie, 

Institutul Teologic Penticostal, Biserica 

Baptistă Betania - Bucureşti, Biserica 

Baptistă Emanuel – Bucureşti.

SUSŢINĂTORI

Le mulţumim ambasadorilor 
și susținătorilor noștri 
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VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2013 (USD) 

VENITURI                                                                                         10.958.544 
 
Venituri în cash în 2013    9.122.901 

Austria          25.949
Australia         45.000
Canada    1.995.450
Germania           57.292
Elveția        552.100
Taiwan        718.234
SUA     2.642.118
Fonduri colectate local     1.084.381
Fonduri europene    2.002.377
 
Venituri din donații în natură (DIN) în 2013  1.835.643

Canada           49.142
SUA     1.786.501
 
CHELTUIELI                                                                                   10.045.300 
 
Cheltuieli pe programe 
Protecția copilului   2.040.547 
Educație     2.396.131 
Educație pt. dezvoltare internațională              8.741 
Sănătate        377.524 
Angajament creștin        207.823 
Intervenție umanitară          20.905 
Societate civilă        707.832 
Dezvoltare economică și agricolă     1.162.088 
Cheltuieli indirecte  1.288.066 
Donații în natură distribuite  1.835.643 
 
 

PROGRAME EUROPENE SAU FONDURI STRUCTURALE

Buget planificat  2013 (USD) 
 
Alege Școala!      1.077.341      
Centru Multifuncțional        862.677      
Atelierul de Meșteșuguri zona NV        292.365      
Atelierul de Meșteșuguri zona SV        190.263      
Proiecte europene          44.999 
     
Total  2.467.645      
 
Total rambursări     2.136.256      
Total cheltuieli programe   2.294.909      
Total cheltuieli indirecte         172.735      
Total sume de încasat din rambursări în 2013*      -331.388      

* Întârzierea încasării sumelor a fost generată de 
disfuncționalități ale sistemului de rambursare a 
plăților pentru proiectele finanțate prin POSDRU și a 
fost acoperit printr-un împrumut extern.

World Vision România a asigurat continuitatea 
proiectelor în folosul copiilor, tinerilor și părinților, 
respectând unilateral contractele de finanțare și 
angajamentul față de grupurile țintă. 

RAPORT FINANCIAR 2013
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Cheltuieli proiecte World Vision România 2013

Fonduri 
europene 
Fonduri colectate 
local 
SUA 

Taiwan 

Elveţia 

Protecţia
copilului 20%

Educaţie 24%

Educaţie pentru
dezvoltare
internaţională 0,1%

Angajament
creştin 2%

Intervenţie
umanitară 0.2%

Societate
civilă 7%

Dezvoltare 
economică şi 
agricolă 12%

Cheltuieli 
indirecte 13%

Donaţii în natură
distribuite 18%

Germania 

Canada 

Australia 

Austria 

Comitetul Director al Fundaţiei World Vision România

Dragi cititori,

Noi, cei de la World Vision România, ne asumăm o misiune 

care ne călăuzeşte în tot ceea ce facem - aceea de a ne pune 

în slujba copiilor din România, cu precădere a celor 

defavorizați, şi de a lucra pentru a le asigura bunăstarea. În 

mediul rural sunt copii care nu se pot bucura de copilărie. 

Mulți dintre ei suferă prea mult şi prea devreme, au greutăți în 

a ajunge la şcoală, muncesc în gospodărie în loc să se joace, 

să facă sport sau alte activități specifice vârstei lor, iar seara 

se culcă uneori flămânzi. Toţi aceşti copii merită o viaţă mai 

bună şi mai multe şanse la un viitor mai bun de cel al părinţilor 

lor. Aceşti copii merită să poată să viseze, să prindă aripi, să 

zboare şi să-şi împlinească potenţialul. 

Pentru World Vision România, 2013 a fost un an foarte bogat 

în activităţi şi evenimente, iar perspectiva pentru următoarea 

perioadă este și mai ambițioasă: ne propunem să influențăm 

în mai bine vieţile a 2,25 de milioane de copii. Ne dorim ca 

aceşti copii să fie bine hrăniţi, sănătoşi, protejaţi și educaţi. 

Dorim să meargă la şcoală cât mai mult timp şi să-şi poată 

construi o carieră, să aibă un sistem de valori, să se implice în 

comunitate şi să participe la luarea deciziilor care îi afectează. 

Pentru noi, este un privilegiu să ne asumăm o asemenea 

misiune. 

Cu umilinţă şi credinţă, vrem să fim parte din planul lui 

Dumnezeu pentru copii şi familiile lor, pentru o viaţă plină de 

iubire, siguranţă şi bunăstare. 

Rodica Mocan,

Preşedinte Consiliu Director World Vision România

Cristina 
Moşteanu 

Membru
FMCG Senior 
Marketer

Viorica Simon
Membru
Profesor şi cercetător 
fizician, Universitatea
"Babeş – Bolyai" din 
Cluj

Marius Radu
Membru
Lector asociat al  
Universităţii de Vest 
din Timişoara 

Rudolf Fedorovici 
Membru
Country Regional 
Representative, 
Odgers Berndtson

Conny Lenneberg
Membru
Lider Regional World 
Vision MEER  (Biroul 
Regional - Orientul 
Mijlociu şi Europa de 
Est)

Cătălin A. Popa
Membru
Director Executiv
World Vision 
România

Dan Badin
Membru
Partner Deloitte Tax

Rodica Mocan 

Preşedinte,
Conferenţiar  
universitar, Facultatea 
de Teatru şi 
Televiziune a 
Universităţii "Babeş – 
Bolyai" din Cluj

Romeo Vasilache
Vicepreşedinte
Director de programe 
antreprenoriat, 
Romanian-American 
Foundation



CLUJ

Str. Republicii nr. 70, 400015, 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Tel:  0040 264 420 028
Fax: 0040 264 420 53

CONSTANŢA 

Str. Bucovinei nr. 3, 900615, 
Constanţa,  Jud. Constanţa 
Tel:  0040 241 549 866 
Fax: 0040 241 549 867

IALOMIŢA 

Str. Barbu Mumuleanu nr. 29, 
Sector 2, 020542, Bucureşti
Tel:  0040 314 156 183
Fax: 0040 314 155 077

DOLJ 

Str. Mirceşti nr. 24, Bl. M5, Sc. 1, 
Ap. 1, 200506, Craiova, Jud. Dolj 
Tel: 0040 251 592 815
Fax: 0040 251 545 646

VASLUI

Oraş Negreşti, Jud. Vaslui
Str. Mihail Sadoveanu, nr. 4
Tel: 0040 731 444 624

IAȘI

Str. Sărărie, nr. 222, 
700452, Iaşi, Jud. Iaşi 
Tel:   0040 232 233 906 
Fax: 0040 0232 233 90

VÂLCEA 

Str. Henri Coandă , Nr. 12 A,
240167, Râmnicu Vâlcea,  
Jud. Vâlcea 
Tel:  0040 250 73 77 11
Fax: 0040 250 73 77 11

BUCUREŞTI    

Complex Servicii Sociale “Sf. Maria”
Str.  Trompetului nr. 117,  
Sector 5, 052275,   
Tel:  0040 314 251 261

BIROUL NAŢIONAL 

Str. Rotaşului nr. 7,  Sector 1 , 012167 Bucureşti 
Tel:  0040 21 222 91 0,  Fax: 0040 21 224 29 71
email: rom_office@wvi.org

www.worldvision.ro

Miracolul vieţii şi credinţa în Dumnezeu ne motivează să creştem copii sănătoşi, educaţi şi împliniţi. Ne asumăm 
misiunea cu responsabilitate şi competenţă. Vino să trăieşti experienţa aceasta cu World Vision România! 
Pentru copii. Pentru mai bine. Pentru viitor. Prin tine.


